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<Antoviono? Sí, sí. Podrio
ser el nom d'un continent
llunyd, uno mico perdut i

mol explorot, amb indis
i plontes cornívores. Si en
descobries un de sembloni,
enfocont-lo omb els bino-
cles des del pont d'uno nou,
o l nn.l riac h^ f o'-- -lo r sense
penso r-t'hi. >
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Presentacié

Antaviana és un espectacle sobre contes de
Pere Calders, amb música i cangons de Jaume
Sisa, adaptat i dirigit per "Dagoll Dagom".

Fou estrenat la nit del 27 de setembre de 1978

a la Sala Villarroel de Barcelona pel grup "Dagoll
Dagomo, integrat per: Anna Rosa Cisquella, As-
sumpta Rodés, Mar Targarona, Berti Tovias, Pep
Rubianes, Miquel Periol i Joan L. Bozzo, actors;
Claudi Sierra, técnic de so i d'il'luminació; la co-
reografia era d'Agustí Rós i l'escenografia i eI ves-
tuari de Montserrat Amenós i Isidre Prunés. L'es-
pectacle comptava amb ei patrocini de la Delega-
ció de Cultura de I'Aiuntament de Barcelona.

L'espai escénic está format per una estructura
cúbica, metál'lica, de 6 m d'amplada (boca), 4 rn
de profunditat i 4 m d'algada. El terra d'aquest
espai, perpn es mouen els personatges, és un pla
inclinat (12 per cent), de manera que els movi-
ments dels actors siguin visibles des de la pla-
tea. Aquesta rampa está dividida en dues parts
triangulars, separades per una cortina. La part
que queda a la vista del públic quan la cortina
resta closa té les mateixes dimensions que la part
oculta; la part anterior está enrajolada de mi-
ralls i la posterior de peces de fibra de vidre de
diversos colors. La línia divisória entre les dues
parts separades per la cortina no és recta, sinó
que fa ondulacions .irregulars que pretenen evo-
car el perfil de les zones costeres d'un mapa, o



qur sap si un país vist des del cel. A la paret del
fons del cub, hi ha un teló d.e gasa blava, tibant,
amb representacions de cossos celestes pintats aÍ
damunt (astres, planetes, galixies...). Af beil mig
d'aquest teló hi ha una finestra <.realr, practical
ble, que s'utilitzará diverses vegades per^a entra_
des i sortides d'escena. La paiet ¿ráta (des delpunt de vista del públic) també está formada
per una gasa blava i també tensa, amb represen-
tacions d'imatges astrals semblants a leJ de la
paret del fons. En els angles anterior i posterior
hi ha unes obertures estretes i oculte; per on
poden entrar i sortir eJs actors. La paret Ssquer_
ra está formada per unes bambolinei de sedá, de
color beige i el sostre del cub el constitueix un
engraellat d'on pengen els focus necessaris i que
serveix de suport a la guia, la barra de metáll,
que s'utilitza per a córrer i descór.rer la cortina
diagonal. Un teló de vellut vermell separa tot
fguest espai del públic: és eI teló tradicional, amb
la funció que li és própia. Els elements de mo-
biliari són escassos i senzills: un llit portable i
modest, cobert amb una vánova antiga; quatre ca_
dires de fusta corbada amb seients de ieixeta, i
una taula rodona amb faldilles; un bagul, un llum
antic de menjador i alguns altres elements auxi-
liars que s'aniran ressenyant. A primer terme, fora
del cub i davant del teló, hi ha a terra un sran
aparell de rádio. El vestuari també és senzfll, a
base de peces de roba normals, de color uniforme.
Per exemple: l'home ric del primer conte porta
un vestit totalment vermell: camisa, armilla, pan_
talons, corbata, bata d'estar per casa, etc., men-
tre que I'home de l'"Hedera FIeIix> vesteix tot eli
de color verd.

Actriu 1a.:

Actriu 2a.:

Actriu 3a.:

Actor 1r.:

Actor 2n.:

Actor 3r.:

Actor 4t.:

REPARTIMENT

Eva, VeÍna, Mare, Fada, Avia, Angel
de la Consciéncia, Gitana.
Arlequí, Dona embarassada, Tessa,
fsabei, Enric Espol.
Minyona, Avia, Portera, Maria Mont-
serrat, Ballarina.
Adam, Galsworthy, Lampista, la Hie-
na, Clown.
Senyor ric, Lladre, Funcionari, pare
Noel, Clown.
Senyor del gramófon, Abel, Senyor
Calders, Home, Ernest, Clown.
Lladre ric, uHedera Helixo, Eudald,
Depa Carel.li, Domador.



Primera part

ESCENA I

Es fa una fosca total a Ia sala i a I'escenari. Una
veu crida: .,LIn, dos, tres i...> Sonen les trompe-
tes de l'expulsió del Paradís (trompetes bíbliques,
amb alguna que desafina), i s'il.lumina l'escenari.
El teló de vellut vermell está clos. Pel costat es-
querre surt un brag amb una má que sosté una
espasa flamígera. Quan les trompetes callen, I'es-
pasa es retira. Tot seguit surt Adam pel mateix
laterai, davant del teló. Porta una breu indumen-
tária, feta de fulles verdes, i camina fatigosament,
carregat amb un bagul, maletes, cistells, etc. Tra-
vessa amb lentitud I'escenari, d'un extrem a l'al-
tre, i en arribar a la banda dreta ensopega amb
I'aparell de rádio i recula. S'asseu al centre de
l'escena, sobre el bagul, i treu una poma del cis-
tell. Se la menja. Mentre ho fa, observa amb es-
tranyesa tot el que l'envolta. No veu el públic.
Al cap d'uns instants, entra Eva. Está embaras-
sada de nou mesos i porta un vestit com el d'A-
dam. Tota aquesta escena és en silenci. Eva s'as-
seu al costat d'Adam i aquest li ofereix la poma
que estava menjant. Eva l'accepta, sense poder
evitar un gest de melangiosa complicitat. Tots dos
masteguen i s'interroguen amb la mirada, com si
es preguntessin on són. Es mostren clarament
desorientats. De cop, Eva sent un vivíssim dolor
al ventre i s'alga esverada. Adam está mig endor-
miscat. En veure que el dolor amaina, Eva torna
a seure, tranquil.litzada. Peró al cap d'un moment
torna la fiblada, més forta i persistent que abans.
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Adam es deixondeix esverat i no entén res del
que passa. Eva gemega i crida. Adam prova de
donar-li alguna cosa de les moltes que porta en
el bagul, les maletes, els cistells... Torna a minvar
el dolor, i es miren tots dos amb perplexitat, en
silenci. Peró Eva es posa a cridar amb més forEa
que mai i el teló s'obre lentament, alhora amb els
crits d'Eva. En descloure's el teió, Adam i Eva res-
ten separats: ella a l'esquerra i ell ala dreta -totsdos a primer terme. A dins, es veu l'escena amb la
cortina-diagonal desplegada. Al bell mig de I'enra-
jolat de mirails hi ha un Arlequí immóbil, en una
positura típica de commedia dell'arte. Adam i Eva
el contemplen somrients i feligos:

Ev¡ (a Adam): Es bonic, oi? Perd té la pell divi
dida en rombes de diferents colors...

Aoart: Es la paleta de les races del món, Eva.
Porta damunt la pell els colors que ha de lle-
gar als distints pobles de la terra. Primera mare,
hem tingut el primer Arlequí!

(Surten Adam i Eva d'escena i l'Arlequí queda
sol. Comenga Ia <rCangó del Primer Arlequí,,
i aquest, d'una manera progressiva, es posa
en moviment i balla aI so de la música. Quan
acaba la cangó, I'Arlequí descorre la cortina-
diagonal, deixant a la t¡ista tot I'espai escé-
nic.)

CANQÓ DEL PRIMER ARLEQU:

Paleta de races
mirall de tots els filtres.
Espwrna divina
caldera de I'infern.
Regues Ia terra
de mostt'es bem dit¡erses,
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coves marines
confirmen el secret.
love Arlequí, quan obrires la finestra
fou declarada Ia guerra original.
Auca de somnis,
projecte d'aventures.
Fl.ors entre runes
sobredtic paradís,
jove Arlequí, quan obrires la finestra
fou encetat el princípi teatral.

(Acaba Ia cangó,
nant pas a Ia 2a.

peró Ia música continua, do-
escena.)

ESCENA II

Al ritme de la música, l'Arlequí inicia un ball
de presentació dels personatges de l'espectacle. De
mica en mica, entren l'home ric, el senyor del
gramófon, la mare de l'Abel, la Maria Montser-
rat, en Depa CareHi i el majordom Galsworthy.
El ball consisteix en una mena de pugna entre
I'Arlequí, que és un element dinámic, i els altres,
que són estátics. L?rlequí va encornanant vida
als altres personatges, que cada vegada ballen
amb més forEa, fins que al final els personatges
treuen l'Arlequl d'escena. Els darrers compassos
de la música serveixen per a introduir en I'esce-
na unes plantes artificials pintades de colors di-
versos; les plantes pretenen suggerir el iardí del
Senyor Ric. Els personatges surten d'escena,
menys el Senyor Ric, que s'adrega al públic.
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ESCENA III

Sruyon Rrc: Aquell any de la guerra central vaig
fer-me ric. Especulant amb coses tan innócues
com el suro i el cartó, fent números i posant-hi
els cinc sentits, vaig trobar-me amo de rnig mi-
lió de Ia moneda més alta. Aixó no tindria inte-
rés ni caldria parlar-ne si no fos per la relació
que té amb la meva casa blanca de la costa...
Em sembla oportú parlar primer del meu jardí.
(Et Senyor Ric fa un gest d'invítació aI públic
i s'illumina l'espai del jardí.) S'estenia darrera
de la casa i no era pas gaire gran, peró estava
carregat de poesia. Hi vaig fer plantar totes
les plantes que plaguessin alhora al clima i a
mi, i herbes bones de paisos exótics que acredi-
taven la puixanga de la meva riquesa. Tres jar-
d.iners s'encarregaren del jardí i sis criats te-
nien cura de no deixar-me tocar de peus a ter-
ra. (Entren una cembrera i un majordom, que
porten una cadira i una bata d'estar per casa;
eI Senyor Ric es posa la bata.) El carácter se'm
va ablanir i mireu si va bé de ser ric que de
mica en mica vaig anar adquirint bons senti-
ments, sense artibar a I'extrem que la conscién-
cia em fes nosa. Els veins cultivaven la meva
amistat, em feien visites, i m'enviaven presents
als quals jo corresponia, ja que les meves ren-
des em permetien de ser tan pródig com em sem-
blés. La qui tenia més interés a guanyar-se la
meva amistat era una senyora que, pobra dona,
estava tocada de la mania de llegir i escriure.
(Entra Ia Senyora Veina, seguída de Ia Cambre-
re, gue li ofereix una cadira.) EL cas és que,
un bon vespre, aquesta senyora es va creure
obligada a venir-me a veure i em va portar un
cistellet de maduixes, que, ara ja es pot dir,
no em feien cap falta. (Surt la Cambrera.) Jo
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havia acabat de sopar i em trobava assegut de
cara al mar... (S'asseu.) La lluna m,il.luminava,
i entre els seus raigs i el fum de la meva ciear_
reta, em sentia submergit en un món d,imrig",
fantástiques que encara em feien més felió...
No podré reproduir fidelment l,entrevista. El
que recordo bé és que la senyora veina s'algá
de sobte i, mirant la lluna, em digué:

Vni¡¡a: És bonica, oi?
Sn¡¡yoR Rrc: I tant! Sembla una pintura...
Vpiun: I amb tot, em faria por de viure en una

casa tan oberta a la lluna i prop del mar. (Tor-
na a seure.)

SeNyon Rrc (adregant-se al públic): Alló em va
irritar. De manera que la senyora pobra es per-
metia de no tenir,me enveja: ella, que viviá en
una casa llogada on no entrava la lluna ni el sol
ni els bons aires. (A la veina:) Doncs jo hi visc

_, molt de gust i no tinc por de res ni de ningú.
VniN¡: Vós ignoreu la influéncia de la ltuna. ño

sabeu que ella mou el mar i disposa les marees.
Tots estem subjectes a la seva atracció (fa una
rialleta) i ens pot obligar a coses terribles...

S¡Nyon Rrc: Mireu, senyora, jo no sóc supersti-
ciós... Per tant, em ric de la lluna i dels plane,
tes que Ia volten.

Vriru¿ (tot rient)-. Infelig! No és pas superstició,
aixó... Els boigs senten els canvis de lluna i to-
tes Ies persones sensibles, en una cerua mane-
ra, també. Hi ha criminals a qui el pleniluni
exacerba la maldat, i gent com vós i com jo,
que en una nit com aquesta es veuen empesos
per una forEa dominadora i farien... eué sé jo!
(Rialleta.) En aquests moments no em costaria
gens d'escanyar-vos. (Pausa.)

Snuyon Rrc (adregant-se aI públic): Aquell ves-
pre la lluna feia el ple. (EI Senyor Ric s'alga
i la Veina desapareix tot ntirant la lluna.) Jo
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ja havia sentit dir tot alló, com tothom, i em
va semblar que me n'anava a dormir amb l'ir'
nim tranquil. Perd vaig passar una nit dolenta.
L'endemá, em van despertar uns cops desacostu-
mats a la porta. Era molt aviat: una d'aquelles
hores en les quals diu que es lleven els obrers,
i em va semblar que tot el personal de la casa
s'agitava amb l'aire de passar-ne una de molt
grossa.

(Entra la Cambrera, plorant i xisclant, amb
una md tallada que duu a I'extrem d'uns molls
de cuina. AI mateix temps, entra per l'altre
costat el Maiordom GaLsworthy, que porta un
got d'aigua en una safata.)

C¡rasnpnn: És horrible... (Plorant.) Es horrible,
és horrible, senyor!

Ss¡rvon Rrc: Qué passa?
CeunRrRa: He trobat una má al jardí!
Sexvon Rrc: Una má? Una má de qué?
Cant¡neRA: Una rná dreta!
Sn¡¡von Rrc l¡or prenet la md): On I'has trobada?
Cal,rnnuRA: Sota els clavells de les lndies, emboli'

cada amb un paper de diari.
SnNvon Rrc: I no has trobat res més? Cap tros

de cap cosa que pogués fer joc amb aixó?
C¡unnena: No, senyor.
SaNvon Rrc: Bé, tranquil'litzem-nos... (Fa seure Ia

cambrera.J Seu, dona, i no ploris... (Agafa el got
d'aigua i l'hi ofereix, mentre diposíta ta md ta'
Ilada a Ia safata.) Benvolguts criats, el trasbals
ha trucat avui a casa nostra. (Torna a agafar Ia
md".) Ens trobem amb una má que no pertany a

cap de nosaltres. El fet de tractar-se d'una má
sola, sense cap indici que ens permeti de su-
posar que algú ha perdut, a més de la má, la
vida, vol dir versemblantment que algú ha per-
dut una má i no res més que la má.
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Ce¡rlsRent: Qué podríem fer? Avisar la policia?
Spxvon Rrc: No! Mai de la vida! La policia vin-

dria a furgar per tots els racons cercant el que
no hi ha i ens faria sentir forasters a casa nos-
tra. No, no... (Torna a deixar Ia md. tallada da-
munt la safata.i Els fets ens indiquen el camí
que hem de seguir: la pérdua, per a aquell que
l'hagi soferta, és considerable, i tan t'ecent que
a hores d'ara deu estar ben amoinat... Esbrinem
qui és, busquem-lo, i l'ajudarem cristianament.
Ve-t'ho aquí! (La Cambrera i Galsworthy surteit
i eI Senyor Ric s'adrega aI púb|íc:) Vaig fer
comprar una gerra de vidre per tal de conscr-
var-hi la má en alcohol i, tan aviat com I'hu-
mor m'ho va permetre, vaig fer redactar el se-
güent anunci...

Vnu nru <(oFF> (se sent després d'uns compassos
musicals): Algú ha perdut una cosa molt impor-
tant en un jardí de casa bona. El qui acrediti
d'ésser-ne propietari, que es presenti en bona
forma i li será donada satisfacció.

SnNyon Rrc: El primer visitant no es va fer es-
perar pas gaire. (Entra, seguit de Galsworthy, el
Senyor del Gramófon, el qual porta un d'aquests
aparells, de mctdel antic. Sembla no aclonar-se
de Ia preséncia del Senyor Ric i es posa cle se-
guida aTnirar per terra, com si busqués alguna
cosa.)

SeNvon Rtc (adregant-se aI Senyor del Gramófon):
I quina és la cosa que heu perdut?

Sr¡¡voR orr Gna¡,róroN (girant-se sorprés i saltt-
dant amb el barret): Un petit vis de vanadi sen-
se el qual el rneu gramófon no pot funcionar.

Sruvon Rrc: Peró, home de Déu! Els anuncis acl-
verteixen que allb que hem trobat en el rneu
jardí és important! Un petit vis de vanadi n<:
té cap importáncia...

SpHyoR ner Gnaldór'o¡¡: Aneu errat. senvor... De

í ''f
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mig a mig! La cosa més considerable per a mi
és el meu gramófon. Si el seu funcionanent de-
pén d'un petit vis de vanadi, la petita pega pren
al meu esguard tota la importáncia! Aixd re-
quereix una explicació, i estic disposat a donar-
vos-la, de senyor a senyor.

Se¡¿yon P.tc (ínvitant-Ia a seure); Bé, vós direu...
SE¡¡voR osr Gnar,rbnoN: Grácies. (Deixa eI gramó-

fon a terra i s'asseu en una cadíra.) Tinc cin-
quanta anys... Als vint em vaig enamorar d,una
noieta que era la dona més bonica que hi ha
hagut sobre la capa de la terra. peró no r¡a
correspondre al meu amor... Malgrat tot, era
tan bona que em va prometre que cada vegada
que anés a casa seva em cantaria una cangó
per a mi tot sol. Era la millor canEonaire de
la seva época! (Pausa.) Jo hi anava sovint, m'as-
seia en un sofá i I'escoltava embadalit, ja podeu
imaginar-vos amb quina unció! Era molt feliE,
no desitjava res més, ja en tenia prou... I nin-
gú no pot dir que m'excedís en la meva ambi-
ció. Perb, qué som en aquest món? No res. Vósja ho sabeu i hi ha una colla de llibres que
ho expliquen... Ella, pobra, es va morir de tris-
tesa, potser de resultes d'aquelles relacions. Com
em vaig quedar, Senyor! Sernbla mentida que,
matant com mata, la pena no m'hagués matat
a mi! Peró Déu tanca una porta i n'obre una
altra: la meva enamorada va deixar-me en he-
réncia tota una col.lecció de discos de pedra amb
les seves canQons enregistrades. Ja veieu on vaig,
oi? (El Senyor Ric fa un gest negatiu amb el
cap.) Des d'aleshores em passava tot el sant dia
escoltant la seva veu a través del grambfon i,
aclucant els ulls, veia talment Ia meva amor,
fins al punt que havia recobrat la felicitat...
(Pausa, s'atga de Ia cadíra.) Jutgeu, per tant, la
meva desesperació quan, fa tres dies, vaig des-
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cobrir que el meu gramófon no podia funcionar
per haver-se perdut un petit vis de vanadi...
Heus aquí, senyor, l'objecte de la meva visita!

Spuvon Rrc: La vostra história és realment com-
movedora, i ho entenc tot, llevat de per qué se
us ha ocorregut que podíeu trobar el vis en el
meu jardí. E,s que hi havíeu estat abans d'ara?

SeNvoR oer Gneuóroru (escandalitTat): No! Mai!
SENyon Rrc: I doncs?
Ssxyon nrr, Gn¡nrórox: Es que he buscat per tota

la contrada, no he deixat cap casa per mirar.
He algat totes les pedres, regirat totes les ma-
tes, explorat totes les gires dels pantalons de
tots els habitants de la comarca... Ja que no és
enlloc més, ha d'ésser a casa vostra, perqué jo
no puc admetre que el meu petit vis s'hagi es-
fumat... El vostre anunci m'ha donat la idea,
i sigui quina sigui la cosa que hágiu trobat, us
prego que em deixeu mirar el vostre jardí. (Fa
una gran reveréncia.)

Srruvon R.tc (une mica desconcertat): Bé, bé... Vós
mateix.

Sruvon DEL GRAMór'oN: Moltes grácies! (Li dema-
nü, que li aguanti et gramófon i comenEa a bus-
car pel jardí.)

Sr¡¡von Rrg (a/ públic): Vaig accedir-hi, conven-
Eut que ni jo no hi perdria res ni ell trobaria
el que cercava...

SnNvon DEL GRAMbToN (tot recollint alguna cosa
molt petíta que ha trobat a terra): Ja el tinc,
el meu vis! N'estava segur... (Colloca eI vis en
el gramófon i aquest es posa a funcionar. El
Senyor del Gramó-t'on exulta d'alegria.) É.s ella,
és ella! (Pren et gramófon de les mans del Se-
nyor Ric i s'allunya cap "a la sortida, tot fent
reveréncies i donant les grdcíes- Tant el Senyor
Ric com Gatsworthy es queden molt sorpresos.)

Sn¡¡von Firc (al púbtic): Jo, com ja podeu supo-
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sar, no m'hi podia capficar massa... (Se sent
novament la veu en ,<off> de I'anunci. Entfa Ia
Noia Deshonrada.)

SBnyoR Rrc: L'endemá, em va venir a veure una
noia bonica, que es comportava amb un parti_
cular compungiment. (Et Senyor Ríc se,n va a
rebre la Noia Deshonrada, la qual mostra osten_
siblement el seu estat d.'embárd.s; amablement,
el Senyor Ric La fa asseure en una cadira.) eui_
na cosa és la que heu perdut?

Nora DesrroNRADA (tota plorosa): L,honradesa, se-
nyor...

SrNIyon Rrc: No és pas aixó, filla meva. Em sap
greu, perd no és aixó...

Noll DnsrroNRADA (tot algant-se d.e sobte): Sí,
senyor. Es ben bé aixó!

Srxyon Rtc (l'obliga a asseure,s novament): Flé,
bé, bé... A veure, parlem-ne... I com s'ha esde-
vingut?

Nora DrsrroNRADA (després d,una pausa): Més que
no pas del com, vinc a parlar-vos del qui. Ha
estat Galsworthy!

SnNyon Fitc (mol.t sorprés): Galsworthy?
Nora DrsrroNRADA: Sí, la nit de festa ma¡or... Sota

els lilás... Quan la lluna feia el ple. (Galsworthy
no pot dissimular la seva torbáció.)

Sst{von Fitc (al públic): Ell havia de ser, en bona
fe! Fred i garneu, eternament absent i amb
l'aire de no haver trencat mai cap plat, es de-
dica a fer perdre coses importants á les noies,
en el jardí de casa meva! Sóc un home de se-
gons quins principis i en un parell de dies vaig
arreglar un casament reparadot (La Noia Del-
honrada s'alga d'una correguda, agafa Galswor-
thy per una má i fugen tots dos.) Val a dir que
no em_fou possible de dedicar-hi gaire ternps,
ja que l'anunci continuava duent gent a casa i^jo
els dedicava una atenció preferent... (Es torni a
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sentir la veu en ,roffr>, repetint I'anunci.) ...E1
tercer visitant era un home que inclinava a con-
fiar-hi. (Entra eI Lladre Ric, amb una maleta que
deixa sobre una cadira.l Si m'ho hagués propo-
sat, l'hauria fet soci de qualsevol negoci meu...

Lrannr Rtc (tot encaíxant amb el Senyor Ric):
Jo, senyor, mal m'está el dir-ho, sóc lladre - L,al-
tra nit, vaig venir a casa vo-stra pels meus afers,
portant damunt records de família i tota la meva
documentació personal. Aixó no es fa mai, és
elemental, només Ii pot passar a un aprenent.
Jo hi vaig caure, mig per vanitat, mig per im-
previsió... I succeí el pitjor que podia passar-
me: vaig perdre els papers a casa vostra. L'a-
nunci m'ha fet comprendre que sou una per-
sona civilitzada i que voleu arreglar l'assumpte
d'home a home. Sempre m'ha agradat de trac-
tar amb gent liberal i vinc a correspondre al
vostre gest. (Abre Ia maleta i en treu joies i ob-
jectes de gran valor:) Jo us tornaré el producte
del meu treball, vós em torneu els documents
i quedarem amics. Així dóna gust d'anar per les
cases!

SENvon Rrc: Aixó que dieu és realment ben vist,
i vós i jo quedaríem honorablement, si no fos
que ni n{he adonat que ningú m'hagués pres
res, ni he trobat cap paper que us pertanyi.

Lr.rnn¡ F-tc (tancant Ia maleta): Es una pena... Si
no hi trobem una sortida airosa, l'entrevista es-
devindrá tibant d'un moment a I'altre. (Pausa
tensa. EI Ltadre Ric es treu una cigarrera i con-
vida eI Senyor Ric. Aquest accepta. En donar-li
foc, el Senyor Ric s'adona que I'encenedor que
lí allarga el Lladre és eI seu encenedor. El Lla-
dre somriu i l'hi torna, amb un gest desimbolt
de gentilesa.) Caldrá que fem, amb el vostre per-
mís, una petita reconstrucció dels fets: aquella
nit, jo vaig saltar al vostre jardí per aquesta

al



banda. (Assenyala la finestra.) Exactet En sal-
tar, recordo que se'm va enganxar l'americana
a l'ampit, i vaig sentir el soroll d'alguna cosa
que queia a terra. Podien molt ben ser els meus
documents, oi? Ha arribat el moment d'aclarir-
ho. (S'ajup al peu de la fínestra.) Ja els tinc!
Me n'he sortit millor que no em pensava, per-
qué és bo que no conegueu la meva identitat.

SrNyon P.tc (al públic): Aleshores vaig creure que
jo també hi havia de dir la meva. (Adregant-se
al Lladre Ric:) tr si us feia cagar pels meus criats
i us lliurava a la policia?

Lraon¡ Rrc: No! No ens convindria ni a vós ni a
mi. Els meus col.legues no us deixarien viure
tranquil. Val més que ens donem les mans i
quedarem amics. (Assenyala Ia maleta.) Bah!
Tot aixó ja us ho podeu quedar!

SENyon Rrc: Grácies. (EI Lladre Ric estd punt d'a-
nar-se'n.) Així, ja puc estar tranquil?

Lr¿unE Rrc (girant-se): Del tot. Tinc coses més
importants en estudi... A més, la nostra nai-
xent amistat em lligaria de mans. (Es treu I'en-
cenedor de ta butxaca i el torna a donar aI Se-
nyor Ric. Surt.)

Sr¡¡yoR Rtc (at públic): El quart visitant, própia-
ment, no va venir. Una tarda me'l vaig trobar
a l'entrada de casa, part de dins del jardí.
(Mentrestant, ha entrat eI Lampista i s'ha asse-
gut a terra, en un racó.) Qué hi feu, vós, aquí?

Ltuprsra: D'aixó es tracta, precisament. Estic pro-
vant de recordar-ho.

Srxyon Rrc: Qui sou?
LlIuprsr¡ (amb el carnet d'identitat a les ?nans,

Ilegeix): .,Marc Noblesa. Lampista. Carrer del
Sol, número tres.> Peró no recordo on és aquest
carrer ni I'ofici de lampista. Sé que sóc aquest
tal Marc pel retrat, peró no sé res més. Vaig
perdut, sabeu?
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SENyon Rrc: I com heu vingut a parar al meu
jardí?

Lln¡ptsr¡: No ho sé... Em sembla que he vingut
atret per alguna cosa... Peró no rrle'n recordo.

SENvon Rrc: No és pas per l'amrnci?
Lluprsrn (excitat): Sí que és aixó. He vingut per

aixó!
SnNvon Rrc: Que heu perdut alguna cosa?
L¿tr¡prsta: Es veu que sí, peró no me'n recordo...
Sr¡¡von Rrc lli tusta amablement eI clatell): Apa,

apa... Procedim amb métode: no us trobeu afal,-
tar res?

Lan¡prsta (després d'escorcollar-se les butxaques,
amb un gest de desesma): No ho sé. Només he
perdut la memirria...

SrNvon Rrc: Em sap greu, peró no és aixd el que
hem trobat. Amb tot, veniu amb mi, i mirarem
qué es pot fer.

Lnuplsra: Deixeu-me estar aquí! L'olor de les po-
meres del jardí sembla com si provés de recor-
dar-me alguna cosa... Es estrany! Tinc gravada
la imatge del jardí, il{uminat per la lluna ple-
na... M'ho suggereix el perfum de les pomes'..
Tinc una mica de memória al nas! Veieu? El
que us conto, és com si ho veiés des d'aquí dalt.
(AssenyaLn la finestra.) Catrdrá que hi pugi per
tal de completar el record. Feu-me esqueneta,
si sou servit. (EI Senyor Ric I'aiuda a puiar.)
Pugeu, pugeu si us plau! (EI Senyor Ric puia
també a la finestra.) Aixó no m'és desconegut!
(Assenyala alguna cosa. que hi ha sota una plan-
ta.)

SrNvon Rrc: Aixó és una caixa de lampista. No
sou lampista, vós?

Lauprsrt: Segons el carnet; sí'.. Peró rnireu: qué
hi tinc, aquí? (Es toca eI clatell.)

Sp¡tvoR Rrc (mirant-ho): Hi teniu un bony..'
O més ben dit, allir que en diuen una banya...
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Us heu donat un cop, o bé heu caigut, o... Jo
qué sé! Vós mateix.

I"¡uprsrn (recordant de cop i volta): Ah, ja ho sé!
Vaig pujar aquí dalt i vaig caure de clatell.
Sí! Es ben bé aixó! I vaig perdre la memória...
(Salta a terra.)

Spxvon Rrc: I qui us manava d'enfilar-vos?
Lnuprst.u: Vaig pujar a la finestra per prendre

rna poma.., Una de sola, enteneu? Ho feia cada
dia en tornar de la feina, i mai ningú no havia
tingut res a dir-hi... Perd perdoneu... a vegades
parlem sense saber qui ens escolta... Jo ja m'he
presentat. Em voldrÍeu fer el favor de la vostra
grácia?

SpNyon Rtc (allargant-li la md. per encaixar): Sóc
l'amo de la casa, del jardí i de les pomes.

Lrtr¡plsrl (avergonyit): Ia l'he feta! Ara, hauré de
donar explicacions...

Snblyon Rrc: No us les demano pas.
Len¡prsm: Quant us dec per la fruita?
Se¡¿von Rtc (apartant-Io suaument): Res, hpme,

res! Aneu-vos-en en nom de Déu i no en parlem
més. Tinc per costum tocar tan sols bitllets
grossos! (EI Lampista surt corrents. El Senyor
Ric s'adrega al públic:) El cinqué visitant... Peró
per qué hauria d'explicar un per un cada cas
de les persones que van venir atretes per l'a-
nunci? La fatiga em dominaria a mi i a tots
aquells que bonament m'escoltessin.

(Comenga la música uTema d"et jard.ír, mentre
van entrant diversos personotges, lentament,
amb les actituds de buscar i trobar coses per
tot ,l'espai escénic. Ettolucionen fins que, en
un mlotment donat, tots comencen a ballar aI-
hora, jumtament amb eI Senyor Ric.)

Seuyon RJc: És el cas que el rneu jardí era el

24

centre de la vida del país. Hi havia mares que

havien perdut els seus fills i els retrobaven sota
una mata de gira-sols. Hi havia marits que re-

conquistaven I'amor perdut de les seves espo-

ses iota d'arbres que em pertanyien. En el meu
jardí es veu que s'hi feien transaccions senti-
"mentals i d'altra mena. La gent devia trobar
gust a acudir-hi per a orejar les passions'

(Després d'aquestes paraules del Senyor Ric
adrigades al púbtic, tots els actors ballen
junts. En acabar el <<Tema del iardí", roYna-

nen quiets mentre es clou el teló.)

ESCENA IV

Aquesta escena té lloc davant del teló' Surt un
actor, el Comprador, i s'adreEa cap a un extrem
del prosceni. Parla amb un interlocutor que es

trobá entre caixes, invisible per al públic'

Coupnanon: Si us plau, necessito una planta"'
Peró no puc perd.re el meu temps. Necessito
una plantá que creixi en qüestió d'hores!

Ynu (surt un brag amb una petita planta): Aqui
en teniu una que creix en tants dies"'

Con¡pnaoon: Ui, ño! La que desitjo ha de ser més

rápida.
Ynv (truient una altra planta): Aquesta triga la

meitat.
Con¡pzuoox": Encara és rnassa!
Vnu: Tinc el que voleu, perÓ la llei em priva de

vendre aquesta mena de plantes sense que el

client accépti la plena respbnsabilitat de la com-
pra. Si estéu disposat a signar uns papers"'.(EI
brag allarga uns papers', el Comprador els signa
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i eI brag i ta md. es retiren. Tornen a aparéixer
amb una nova. planta.)

Coup¡.aoon (agafant la planta): Aixd és el que
vull! Quin nom té?

Vnu: Es una varietat poc coneguda de I'Hedera
Helix. Si viviu lluny, és millor que no us en-
tretingueu pel camí...

(El comprador torna a travessar l,escena. i
sttt't pel íloc per on hat¡ia entrat. Al cap d,un
moment, torna a sortir per I'aLtra banda del
prosceni, i va fent passades, sempre en Ia ma-
teixa direcció, peró la planta que porta a les
mans és cada vegada més grossa. A la terce-
ra passada, Ia darrera que fa, ja va de genolls
per terra, perqué la planta ha crescut tant que
I'embolcalLa i no el deíxa caminar. Surt difi-
cultosament pel mateix lloc de sefttpre, tnen-
tre es fa una fosca total.)

ESCENA V

Comenga amb la Nena i l'Avia dormint al mateix
llit, situat en I'espai dels miralls. Soroll de pluja
i de tempesta. La Nena i l'Avia estan ittuminades
per una llum suau. La Nena obre els ulls i s,in-
corpora. Encén una espelma i contempla l,Avia, la
qual dorm profundament. Se sent un tro, L'Avia,
entre somnis, mormola:

Avra: Sant Marc, Santa Creu, Santa Bárbara no
ens deixeu!

(La Nena, eü€ hat¡ia tapat la cl.aror de l,es-
pelma fent pantalla amb Les mans, míra al
seu t¡oltant i s'aixeca. S'al.tunya deL llit en di-

26

recció a Ia banda oposcrda de I'escena, i quan
arriba a l'altre costat del tlit, la cortina-dia-
gonal s'obre mentre se sent un altre tro. La
Nena es dirigeix cap aI fons de l'escena, on
hi ha un bagul situat sota la finestra. Des-
prés de dubtar uns instants, la Nena obre el
bagul i I'inspecciona. En treu diverses coses:
cartes i papers antics, binocles, una gorra de
mariner, una pipa, etc. Durant tc¡ta l'escena,
la Nena ha de donar a entendre el cardcter
prohíbit i clandestí de les ser)es accions: ca-
minar de puntetes, espantar-se per qualsevol
soroll i mirar furtivament Ia foscor que l'en-
volta- Contínua el soroll de la pluja- Després
d'haver examinat els objectes del bagul, la
Nena sembla descobrir la -t'inestra i, tot dei-
xant anar els objectes que té a les mans, pro-
vo. d'obrir-la, forcejant amb els finestrons.
Després de diversos intents, aconsegweix d'o-
brir Ia finestra. La Nena ha de mig cloure els
ulls, perqué una claror estranya envaeix I'es-
cena. Una claror de sol molt intensa. Ja no
se sent la ptuja: a fora, enlld de la finestra,
es veu una platja amb palmeres i el fistó
blanc de I'onatge ribetejant la sorra. Un cel
blavíssim retalla la silueta d'un vaíxell de tres
pals. Se sent una hat¡anera. EI vaixell travessa
lentament eI paísatge.

HAVANERA,

Divina perla de las Antiilas
nunca en la vida podré olvidar
aquellas playas y cafetales
y tus mulatas de dul.ce cantar.
Serenas noches de suave brisa
bajo las palmas del arenal"
Ia luna llena, tabaco y caña



y un recordar
glorias y honores
y sinsabores
del navega.r.
Desde la popa de mi nayío
siembro .una estela en eI ancho mar,-
Serd el camino que a ti me una
si ya tu tíerra no he de pisar,
hoy eI destino de ti me aleja
siento tristeza al decirte adiós,
mi ser se añora.
mi alma llora,
lejos de ti.
Hacia otras rutas
hermosa Cuba,
debo partir.

(En acabar I'havanera, se sent un gran tro i la
Nena tanca Ia-t'inestra d'una revolada. Es tor-
na a sentir el soroll de Ia pluja. La Nena tan-
ca el bagul i torna aI llit, un xic esverada. Es
't'íca al llit amb rapidesa, al costat de l'Auia,
que continua dormint. Bufa l'espelma. Es fa
la fosca.)

ESCENA VI

S'il'lumina una altra part de l'espai escénic, on
hi ha una taula rodona amb faldilles on un nen,
assegut, fa els deures escolars. Se sent una música
d'Eric Satie.

Veu sN <oFF>: Una vegada, un nen que es deia
Abel, es va inventar una paraula nova...

AeEr: Antaviana! An-ta-vi-a-na...
Vru r¡¡ <(oFF>: L'Abel va enamorar-se d'acuella
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paraula tan seva i, de moment, se la va guardar
com un secret.

Asnr: Antaviana. Antaviana! Antaviana...
Mans (entrant i servint-lí una tassa de xocolata):

Qué dius?
Anrl: No res, no res: és la lligó de geografia.
Vsu rN (oFF>: De fet, la seva parauia tenia real-

ment una dignitat geográfica.
Asrl: Antaviana?
V¡u nn <(oFF>: Sí, sí. Podria ser el nom d'un con-

tinent llunyá, una mica perdut i mal explorat,
amb indis i plantes carnívores. Si en descobries
un de semblant, enfocant-lo amb els binocles
des del pont d'una nau, el podries batejar sense
pensar-t'hi. Ja et veig dibuixant el mapa, hu-
mitejant el llapis amb la punta de la llengua i
fent el contorn de tots els accidents de la costa.
El pintaries de color taronja i després, mirant-
hi molt, tragaries les lletres en forma d,arc, es-
paiant-les bé perqué no tapessin cap riu.

AsEr: Am-ta-vi-a-na. (Abel alga els ulls d"el quadern i
contempla tot eI que hi ha at seu voltant. Re-
colzant el cap en una- md, segueix les anades
i vingudes de La Mare, que duu una bata rosa
molt bonica.)

Vnu BN (oFF>: Aquella bata li agradava molt. Tarn-
bé se'n pódria dir Antaviana.-perd una bata no
acostuma de tenir un nom per a ella sola, com
ara l'espasa del Rei Artur o el cavalt del Cid.

M¡ne (entrant): No badis més, Abel. Avui et po-
saran un zero. Aquest xicot no fará res de bo...
(Mentre surt.) Jo, a la teva edat, ja dividia per
quatre xifres.

Veu eN <(oFF)r: Vet aquí! Vet aqul que la seva pa-
raula podia servir per a les qualificacions, nG
pas les dolentes, naturalment, sinó per a les no-
tes rnés altes. Alguna cosa que volgués dir més
que notable o rnés que exceHerrt.



AYnr (amb els ulls aclucats i mig somrient): Avui
he tingut antaviana de gramática!

Veu rN <(oFF): I si l'oferissis al Govern? Seria una
acció seriosa i transcendent, plena de civisme.
(L'Abel es posa. un llapis sobre eI llavi superior,
com si fos un gran bigoti, i arrufa les celles amb
una expressió de gran serietat.) El Govern sem-
pre deu anar escás de noms, amb tantes coses
com té per a etiquetar.

Mane (entrant): Desperta't, Abel. Avui se t'ha en-
ganxat el coixí a les orelLes. (Surt la rnare.)

Annr: No, mare, no! E,s que m'hi fixo molt! Co-
neixent el perímetre, he de trobar l'área de ia
circumferéncia... (L'Abel comenQa a escriure en
eI seu quadern, peró aI cap de pocs instants ai-
xeca eI cap, i mira fixament amb la mírada per-
duda.)

VBU r¡¡ <<oFF>: I si es tractés d'una paraula mági-
ca? Podia haver-li arribat per revelació. Se n'han
donat tants casos!

Annl (es concentra, clou els uIIs i paila en yeLt
baixa): En nom del poder que em pots donar,
Antaviana, et conjuro a fer-me aprendre de me-
mória, des d'ara, tota la geometrial (Pausa.) El
grau superior i tott (AbeI espera durant una es-
tone, amb els ulls tancats, i després els obre
Ientamemt, en comprovar que no passa res. Con-
sulta el seu llibre de geametria i fa un gest ne-
gatiu, de desencís, amb eI cap. Després, amb to
de reny, com si s'adrecés a Ia paraula:) Anta-
viana! (Torna a concentrar-se. Tanca els uIIs i
posa els braqos en crelt. De cop, desfd el gest
i amb l'impuls tomba la tassa de xocolata que
tenía aI davant. No pot reprimir un crit d'es-
verament.)

ManE (des de fora): Qué passa, Abel? Ja deus ha-
ver fet un disbarat...

Aenr (esporuguit): No res, no res. M'ha caigut una
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mica de xocolata a les tovalles. (AbeI recull
apressadament els quaderns i els mapes.)

Manr (entrant): Sembla una maledicció! Sempre
que aboques alguna cosa, ha de ser sobre les
tovalles netes! (La Mare recul.l tes tovalles d'u-
na revolada.) É.s que no pares mai, d'un cap de
dia a I'altre. Sembla mentida la poca considera-
ció que em teniu tots plegats... En aquesta casa
ningú no m'estima... (Surt.)

Asw- (amb una certa angoixa): Antaviana, Anta-
viana! Torna Ia taca dins de la tassa i que no
hagi passat res. Torna la mare a la cuina, ben
tranquil.la, i treu-li del cap que no l'estimo.
(Pousa.) Antaviana, Antaviana, Antavianat (Men-
tre invoca la paraula má.gica, Abel es posa dem-
peus i assaja dit¡erses positures: aguantant-se
dret amb un sol peu i una cama enlaire, obrint
molt els uIIs i tancant-los tot seguit ben fort,
i estenent els bragos com si fes I'dngel./ Presen-
ta't, Antavianal (Si\enci.) Antaviana, surt del
llum o de l'ampollat (Silenci. S'enfila de genolls
damunt Ia taula.) Pel poder que tinc damunt
teu, Antaviana, acut de seguida! (Silenci. De cop,
se sent una fressa entre caixes. Abel es concen-
tra i torna a cloure els ulls amb forga. Entra la
Mare, remenant amb Ia cullereta una altra tassa
d.e xocolata. S'acosta a Ia taula i contempla I'A-
bel, estranyada. L'Abel obre els ulls i es queda
rttolt sorprés, i alhora molt avergonyit, davant
la Mare. Baixa de Ia taula i es torna a a"sseLtfe
a la cadira.)

Mnnr: Peró, Abel, qué et passa avui? (Abel no sap
qué fer ni qué dir.) Apa, esmorza, que ja t'he
portat una altra tassa. I ara no et distreguis,
que farás tard, i el mestré es fa vell. (Pausa.)
Per qué tens el cap tan buit, eh? (Li passa Ia
má" pels cabells.) Quan t'acostumarás a pensar
una mica? (Surt-)
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Annr (amb un sospir de resignació): Antaviana...
VBu E¡,I <<oFF>>t Realment, havia fet una troballa

preciosa. Així que arribés a l'escola, proposaria
a I'Ernest, el seu millor amic, de canviar Anta-
viana per la seva baldufa nova' La baldufa de

I'Ernest, amb punta d'aóer i un cordill de fibra
vegetal molt resistent, li tenia el cor robat-

( L' es c ena s' enf o s q ueix I ent antent, ment r e Ab eI

es beu a poc a poc Ia tassa de xocolata. Fosca
total.)

ESCENA V (Continuació)

Durant la foscor, es clou la cortina diagonal. Tor-
na a il'luminar-se el llit, amb la Nena i I'Avia. Ja

no plou i es fa de dia. L'Avia es desperta, se senya
i resa en veu alta. S'incorpora i desperta la Nena.

Avrt: Tessa... Tessa!
NsNa (es deixondeix i estira els braEos; després

d'unA pausa): Avia, ávia! Es pot veure el mar,
des de la finestra?

Lvt* (mentre es posa les sabatilles): El mar? No,
dona, no. El Tibidabo el taPa.

NEtt¡: Vull dir des de l'altra banda.
Avrt: I ara! A l'altra banda hi ha el bosc de can

Riera. No diguis ximpleries i vesteix-te de pres.
sa. Apa, cuita! (La Nena es posa les sabates"
L'Avia se Ia mira pensarosament. Se sent Ia mú'
sica de I'havanera- S'adrega encuriosida a la
Nena.)

Avr¡: que has obert la finestra de les golfes?
NE¡¡a (després d'una pausa): Sí.
AvlE: Que no ho saps que és una finestra condem-

nada? (La Nena no respon, peró sembla afecta'
da pet retret de I'Avia.) I ho has vist tot?
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Ne¡¡a: Tot, no ho sé. Peró Déu n'hi do!
Lvta (molt emocionada i apropant'se a Ia Nena):

Doncs mira, has heretat un record de l'avi Jo'
sep, al cel sigui. Quan va venir d'América, deia
que no hi tornaria mai més, perÓ de vegades
s'enyorava, pujava a les golfes, s'asseia davant
de la finestra i somniava amb el seu bricbar-
ca. Segons ell, el veia talment...

NEhta: Avia, qué és un bricbarca?
Avrn: Es un vaixell de tres pals. Que no I'has vist?

(L'havanera es va fonent.)
NeNe: Ah, sí! (Pausa.) Avia: els records es poden

heretar?
Avr¡: Tractant-se de gent de la família, sí. Jo ma-

teixa he heretat una por als borinots que no sé

si em ve de la banda del pare o de la mare...
I ja saps que els borinots no fan res. (Durant
tot aquest dihteg, l'Avia aiuda la Nena a vestir'
se: li posa eI davantal, li fa les trenes, etc.)

NnNa: Alguna cosa deuen fer. Si no, no en tin-
dríem.

Avr¿: Vull dir que no piquen, dona.
Ne¡{a: Es clar. Si piquessin els mataríem. (Es que'

da un moment reflexionant.) Estaria bé que els
records dolents es poguessin matar'..

Avrn (sorpresa): Com se t'ha acudit, aixÓ? (La
Nena fa un gest amb les espatlles, de no saber
qué respondre.) Jo mateixa hi he pensat una
colla de vegades. Alguns records, si pogués, els
desfaria a cops d'aixada.

NrNa: Peró el record de l'avi Alcelsigui és bo o
dolent?

Avra: La veritat és que es tracta d'un record seu,

i només ell podia saber-ho.
NEua: Peró era un bon home, l'avi Josep Alcelsi-

gui?
Avra: Tenia moments de tot, com tots els homes.

Quan li venia la múrria, féiem veure que no ens



n'adonávem. De vegades, sobretot des que van
comengar a tremolar-li les cames, nosaltres ma-
teixos el pujávem a les golfes. Quan ja en tenia
prou, baixava tot sol a la cuina, demanava café
fort, ben.negre, i s'hi posava un rajoií de rom...

N¡¡ta: Pugem-hi?
Avre: On?
NrNa: A les golfes!
Avra: D'aixó no se n'ha de parlar més. E,s una cosa

íntima, un secret. I els secrets, si no es guarden
bé, perden substáncia. Apa, ajuda'm! (Totes dues
es posen a f er el llit.)

NpNa: Oh, ávia! Totes les nenes de l'escola en te-
nen! Si no se'n pot presumir, de qué serveixen?
La Maria de can Doménec en té un de moit gros i
el fa servir per manar-nos a totes. Amb el que
tinc ara, el de la finestra de l'avi Josep Alcelsi-
gui, podria arribar a ser cap de colla!

Avt¿. (amb un gest de sobtat interés): La Maria de
can Doménec? I quin secret té?

NpNn: Ah, hern quedat que no se n'havia de parlar.
Avra: Peró és un secret molt gros?
NsI'Ja: Enorme!
Avra: Tant com el de la finestra? (Totes dues s'os-

seLren als peus del IIit.)
Nn¡¡a: Es d'una altra mena.
AvrR: Només vull que em diguis una cosa: el se-

cret de la Maria té relació amb el fadristern de
can Doménec?

NeNn: Doncs, sí. Amb ell i amb algú altre...
Avrr (després d'una pausa): Bah! Són mentides...

Ja saps que a pagés la gent s'avorreix i s'inven-
ta históries. No hi pensis més. Apa! Enllesteix
i vés-te'n a l'escola. I no t'entretinguis pel camí!

(La"Nena surt, tot prenent Ia cartera de mans
de l'Avía i després de fer-li un petó. L'Apia es
queda sola i s'asseLt als peus del llít, consi-
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rosa, ?nentre torna o sonar la música de l'ha-
1)anera i l'escena s'enfosqueix lentament.)

ESCENA VII

S'il'lumina l'espai de darrera la cortina diagonal i,
per transparéncia, es veu una vella que demana
caritat.

Vrna: Una grácia de caritat per a una pobra vella!
Una grácia de caritat per l'amor de Déu... (En-
tra Ia Nena amb Ia cartera i I'esmorzar. En veu-
re la VeIIa Captaire es detura i reflexiona Ltns
instants. Li dóna l'esmorzar. Se sent un arpegi
celestial i Ia Velía Captaire es transforma, en una
Fada Jove, amb una vareta mdgica a Io md.. La
Nena se'n queda molt sorpresa, peró no pas es-
pantada.)

Nsrua: Ostres!
Fana: Per la teva bona acció, pots demanar el que

vulguis i t'ho concedirél (La Nena, perplexa, no
obre boca./ Qué et passa?

Nrua: No res, estic sorpresa. Em pensava que tot
aixó de les fades eren históries.,.

Faoa: Pst! No t'emboliquis, que ho salarás. Apa,
demana i vés-te'n cap a I'escola, que farás tard.

Nn¡¡n: Doncs vull una bossa enorme plena de...
Fme (interrornpent-la): Tessa! En moments com

aquest cal ser espiritual!
Nnua: Doncs vull una vareta mágica com la seva!
F¡oa: Nena! Que I'ambició és una mala consellera!

(Es fa un moment de pausa tensa. La Nena pen-
sa qué pot demanar, amb t,eritable concentració,
mentre la Fada fa gestos d'ímpaciéncia.)

NrNa: Que té pressa?
Fane: Tu en tens, descarada!
Nn¡¡a (decídint-se): Doncs que tingui la facultat
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d'algar amb Ia mirada qualsevol objecte o pes!
Fnoa (amb un aire de poc interés, condescendent):

Sigui! (La Fada evoluciona al uoltant de Ia Nena,
tot cantant una tonadeta mdgica, i finalment li
dóna un lleu cop aI cap amb La vareta. Surt.)

NnNa: Renoi! Quin descans! Aquesta senyora sem-
blava boja. .. (A Ia part dels miralls i a contra-
llum apareix La Portera, amb una baieta i una
galleda. Embadalida, Ia Portera deixa la galleda
a terra i escolta atentament els darrers compas-
sos de Ia cangoneta de Ia Fada. La Nena s'adre-
ga a la Portera:) I precisament avui, que tenia
croquetes d'ahir per a esmorzar... Qui sap si les
deu haver llengades! (Pregunta a la Portera:)
Oi que les fades són una mica neurasténiques?

PoRrenR: Algunes sí, d'altres no tant. Potser és
que van mal aconsellades... Peró procura que
no et sentin! (La Nena es concentra mirant Ia
galleda que hi ha a terra. AIga la mirada i la ga-
Ileda s'aixeca ddcilment fins a tes mans de la
Portera.) Grácies, nena! (La Nena s'allunya som-
rient, mentre la Portera surt d.'escena. rient a
grans riallades.)

ESCENA VIII

En la foscor total, apareix el llum d'uria llanter-
na portable que il'iumina un bagul que es va des-
plagant lentament cap al centre de l'escenari. Dar-
rera del bagul, amb una llanterna a la má, es veu
el Lladre. Porta gorra i careta. Quan arriba al cen-
tre de I'escenari, es detura i comenEa a treure el
contingut del bagul. De cop, enfoca el llit, on hi
ha un Home dormint. Sense fer-ne gaire esment,
va omplint el sac que duia a l'esquena. En un mo-
ment donat, la tapa del bagul es tanca d'una ma-
nera imprevista, i fa soroll. L'Home que dormia
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al llit es desperta. Tota l,escena s,il.lumina de copi volta i el Lladre prova d,amagar_se darrera del
!ugt. L'Home s,inóorpor" 

";;;;rt i mira a t,in_dret on hi ha el Lladre. euarel veu, la seva cara
recobra l'expressió normal.

Ho¡,rr: Ja hi som! Es el iladre... (Sense presses,
s'alEa del lltt i es posa les sabatit"Ies. Va'en pija'

_ me. S'adrega al Lladre:l Ep! parlem-ne...
Lreonn (sortint del seu o*ogátoU i avanEant anze-

n3gadorament): No cal, jo us guanyo. (Agafa
l'If ome per sota les aixeltés i l,aiieca.-com ,í io
pesés gens.) Així, a uli nu, jo peso uns vint qui-lo: més que vós... Aqueit l.,rurrtu.tg" natural
m'estalvia tota mena d?xplicacions. lnt Ltoarl"
torna cap al bagul i reprén la seva tasca. L,Ho_
y-" 9t segueíx sense saber qué dir. De sobte, elLladre es gira.) porteu arnies?

Hotre: No.
LLaoRe: Raó de més. (Continua robant.)
Honr¡: Perd senyor meu, aixó no és una qüestió

de forEa! Hi ha la Áoral, m,enteneu? Senseprincipis no anireu enlloc, i tothom us mirará
de cua d'ull.

Lt-eoRE (deixa eL bagul i s'acosta a l,Home): Lamoral! Es"3l p_ef mé¡ inútil que pot carregarun home. eue hi creieu de ¿eLó Jn la *oñtZHoun: f tant, Mare de Déu, i tant!
LraoRs (li dóna una empent'a qcre el fa caure (ts-

segut damunt eI llit): Mireu: em feu una mica
de llástima, i vull que rebeu I'ajut de Ia meva ex_
periéncia. Jo, temps passats, també me,n refiar¡a
de la moral. Era casat, tenia un fill, un amic del
cor i un negoci. M,havia guanyat la fama de l,ho-
rne més bo del barri i, per lant, el més taujá.(Agafa els pantalons i tamericana de t,Home,
q-ue estaven penjats en una cadíra, i els .f ica dins
del sac. L'Home fa un ínútil gest d.e irotesta.)



El meu confessor, quan em veia, ja tremolava,
perqué la meva consciéncia neta no li donava
ó.uJiO de liuiment. (Mentre parla, treu les sa'
batilles que l'Home porta posades i les fica al
sac.) Que poc divertit que sou, solia dir-me i,
per poders, em beneia. De vegades, el meu tedi
irr'esgarrifava, perÓ la pau de la meva llar, el
bon nom de la família, la marxa del negoci i la
netedat de costums em feien companyia. Aguan-
ta't, noi, aguanta't! Tot aixÓ tindrá el seu pre-
mi! I sabeu quin va ser el premi? Ara us ho ex-

plicaré. (Va iap aI primer ternxe de I'escenari
i parla de cara al públic, d'esquena a l'Home,
que continue assegut al llit.) El meu fill, que
ácabava de complir catorze anys, va fugir amb
la minyona... Esverat, vaig arrar a cercar la me-

va dona, per tal de compartir la pena amb clla,
peró només vaig trobar una carta seva en la qual
m'explicava que, cansada del meu ensopiment,
s" ttánana a viure amb un senyor del tercer pis,
que ell sí que era simpátic i tenia món. Desfet,
vaig decidir submergir-me en el negoci, perb al
cap d'un parell de dies més m'assabentava que
el meu amic de l'ánima, valent-se d'una manio-
bra comercial, me I'havia pres. Només em que-

dava el confessor. Vaig explicar-li tot el que eÍr
passava i, sense pensar-s'hi gens, em digué que
tota la culpa era meva i em posá una peniténcia
d'aquelles que et deixen baldat. (Durant tot
aqiest monóleg, eI Lladre s'ha tret la gorra i la
c,áreta i mostra unes faccions que contradiueit
totahnent Ia imatge de duresa que aparentava
abans. En algun montent, quan parla de Ia seva

dona, s'entendreix, i l'Home, commogut, l'escol-
ta antb una gran atenció. Mentrestant, el Lladre
no ha parat d'aprofitar les pauses per prosse'
guir la seva feina: estira els dits de I'Home per
ireure-li els anells i se'ls guarda a Ia butxaca')
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I la gent del meu barri? Ja us ho diré...euanjo passava pel carrer, es giraven i reien. (L,Ho-
me fa un gest de reprovacíó. Es treu eI d,arrer
anell que Ii quedava i eI lliura submisament aI
Lladre.) Com podeu comprend.re, era un bon
moment per a fer balang de la meva vida i de
pensar que, fins aleshores, havia errat. No espot anar contra corrent, i si hi vas, en pagues
les- conseqüéncies. Aixó quedava tan clár,-que
vaig decidir canviar de vida. (Es torna o ,oio,
11 Soyrg. Reprén eI to sec i violent det priicipi.)
Ara faig el que em ve de gust, i tothóm trába
que estic tan bé... Les dones em soi{iciten. els
coneguts proclamen el meu atractiu, i fins i totla gent del barri, quan els vaga, diuen entre
ells: "Ja ho veus, tan ase que semblava i encara
fará carrera.> (Tots d.os riuen i et Lladre torna
a posar-se la careta. Recull eI sac i es prepara
per arLar-se'rt.) Aixó és tot. Si us pot servir d,al-
guna cosa... (Torna a treure,s Ia careta i Ia llett_
ga a l'Home.) Aquí ho teniu. (Comenga a sortir.)Hgyt (ha agafat Ia careta i se Ia mira, pensarós):
Vinc amb vós! No voldria ser víctima d'.rna de_
cisió tardanal (L'Home es posa la careta i ar-
renca a córrer cap al Ltadre. L,escena queda de-
serta, i s'il:l.umina l,aparell de rddio qr" hi ho oprimer terme.)

RÁnro: Interrompem breument el nostre programa
per donar lectura a un .,flasho informat-iu de
darrera hora: Ahir de bon matí els lladres en-traren en un pis de l,Avinguda Oriental. Entre
altres objectes de valor, há desaparegut l,amo
de la casa, ja que ningú no sap ¿o.rui raó del
s,enyor Calders, ciutadá honorable i contribuent
de bons costums. I fins aquí el nostre .,flash,
informatiu. l,Es clou el teIó i s,encenen e|s Llums
de.la sala..El programa de rñ.d.io continua, trans-
més per l'aparell, que hi ha al prosceni.)
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Entreacte

Programa de rddio

Aquest programa s'emet, amb els llums de
encesos, en el transcurs de l'entreacte.

El text es trarrscriu al final, en apéndix-

la sala

4&
34
¡,¡ I

Segona part

ESCENA I

Et teló encara está tancat. Surt la Portera per l'es-
querra i tanca la rádio. Es posa a escombrar el
prosceni. Pel centre del teló, el Funcionari treu
el cap, somrient:

Fuxcroxast (sense acabar d'entrar); Vinc a cobrar
el gas...

PonreR¡: No tenim gas. (Fa una. gran rialla.)
FuxcroNnnt (entrant del tot): Doncs que sigui I'e-

lectricitat.
PoRreRn (fent una correguda cap a l'altra banda

del prosceni): No tenim electricitat. (Torna a
riure.)

FuNcroNaxt (tot perseguint-la): L qud rne'n Ciu de
I'aigua? (EI Funcionari lliura a Ia Portert una
nota que taml pot ser un rebut com una carta
d'atnor.)

PonrRRe (observa el paper, amb posats de coque-
ta): Tampoc no tenim aigua! (Fuig corrents per
l'obertura del teló, perd abans de desaparéixer
deixa caure a terra Ia baieta amb Ia qual treia
la pols. EI Funcionarí la reculÍ amorosament i
se t'acosta al cor.)

Fuuctoxant: En aquest cas, si em fa el favor, la
vioiaré, que és una cosa que sempre ve de grrst.
(El Funcionari es treu de Ia butxaca un petit
pom de flors, mentre se senten entre caixes les
rialles de Ia Portera. Es fa la fosca.)



ESCENA II

El teló continua clos. El Funcionari continua en
escena. Escriu alguna cosa en un bloc de notes.
Per la dreta, entra un home vestit de vermell. Se'l
veu rnolt agiiat.

Hor¡e: Venia a dir-vos que l'exprés de les deu des-
carrilará!

Fu¡¡crox¿xt (sense aixecar la vistct de la -t'eina):

Que ho dieu amb pretensions de profecia, aixó?
I{oltE: Vós mateix. Ho dic perqué prengueu les

necessáries providéncies.
FuNcro¡'I¿nt (sense abandonar la seva actitud de

desinterés): Ja podeu suposar que no us espe-
rávem a vós per saber qué cal fer.

Honte : Ja sabíeu la notícia?
Fu¡rctol¡¡rxt (alEant la mírada, 't'astiguejat): L'ex-

prés de les deu descarrila cada dia.
HouE (amb expressió de gran sorpresa): Ah, sí?
Fu¡¡crou¿nr: Sí. É,s Llna mena de tic. (Reprüt la

tasca.)
Hon¡E (que encara w) ha sortit del seu estupor):

Perb, i la gent?
Fu¡¡cro¡ianr: Hi ha molt poques persones que 1'a-

gafin.
If on¡p (escandalitzat): Per pocs que siguin, els pas-

satgers mereixen garanties.
Fu¡¡croNant: Els tenim assegurats.
Hcrue (tot alEant el puny, amenoQador): Que en

sou, de quimérics! (Se'n yan tots dos, de pressa,
mentre es fa fosc i s'obre eI teló.)

ESCENA III
En obrir-se el teló, apareix en el centre de l'es-
cenari, embolcallat per una claror que el tanca
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com si fos una cel'la, un personatge vestit de gris,
sense cap nota de color. Comenga el seu monÓleg
assegut.

Le HreNa: M'havien delegat per a assassinar un
, funcionari i, encara que em vingués a repél, ha-

via de complir. Considero que quan un home
milita, ha de ser disciplinat i obedient. El fun-
cionari em va rebre de seguida i en asseure'm
davant d'ell, a I'altra banda d'una gran taula de
ministre, vaig obrir la cartera de má i en vaig
treure la pistola amb el silenciador posat. El bu-
rócrata es va tornar groc i es mostrá molt es-

tranyat. Em digué que no se sabia avenir de
com havia passat els controls de vigiláncia. En
explicar-li que els teníem sota suborn, va con-
demnar farisaicament la cormpció que impe-
rava. Em feia llástima. Potser era la falta de cos-

tum o es devia a l'abisme que hi ha entre les
prédiques i les accions. EI cert és que no enl
deciclia a engegar-li el tret, no hi havia prou fran-
quesa. Aixó sense comptar els escrúpols, que
també pesen. (El personatge de La Hiena escar'
neix lct veu i els gestos del Funcionari, cada tte-

gada que s'hi refereix.) "Qué li passa?o, em va
preguntar la personalitat aquella. oÉs que vosté
hauria d'ajudarr, vaig respondre-li. oSi disparo
amb presses i el toco malament, patirá i em fará
patir a mi. En canvi, prograr.nant-ho entre tots
dos, podem encertar de bones a primeres una
ferida fulminant, mortal de necessitat, que ens

estalviará el daltabaix de I'agonia".n Em va de-

dicar un gest despectiu amb el braE, com si m'en-
gegués a la porra, i s'algá del setial amb l'aire
áe fer unes quantes gambades. <Quiet!", vaig cri-
dar-li. No s'aturá, i ni tan sols no es va girar
per mirar-me. Recorregué el despatx amunt i
ávall, sense reparar en la meva preséncia' Cal
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dir que jo tenia molt disminuida la capacitat
d'espantar, pel fet d'haver declarat d,entiada el
meu propósit de matar-lo. eué podia afegir-hi
que em fes més perillós? "Miri que si disparo
de mala fe i li toco el nervi, la sentida pof ser
brutal. Hi ha fiblades pitjors que la mórt ma-
teixa...> <Com está d'anatomia topográfica?rr,
em preguntá. <Vol dir que sap on apuntar, no
ja per a martiritzar-me, sinó per a eliminar-me,
que és Ia pedra de toc d'aquesta entrevista?>
,.No, no sé anatomia de cap mena, i la idea és
anar de dret al cor i deixar que la naturalesa
faci el seu fet.> of on el tinc, el cor, si no és
indiscreció?" "Al costat esquerre, com tothom.>
.,No: com tothom, el tinc entre els dos pulmons,
justament damunt del diafragma. A vosté li fal-
ten els coneixements indispensables., M,havia
fet el propósit de tenir paciéncia perqué, pobre
home, prou tribulació devia passar. Eren unes
reflexions que em feia aleshores, ignorant del
carácter de la meva víctima. euan es vol matar
algú, convé de conéixer-li eI temperament i les
sortides abans d'embolicar-se. Tant de bo que jo
ho hagués tingut en compte! nBé, no ens posem
nerviosos. A mi no em costa gens de tirar on
vosté digui. Al capdavall, I'interessat és vosté.>

"Hi ha un punt de la persona delicadíssi¡¡>r, di-
gué. "La nuca! Un tret a la nuca amb I'arma a
frec de pell mai no necessita bis." De cop i vol-
ta el vaig trobar inclement. Calia tenir mala
ánima per parlar amb tanta fredor d'una bat-
zegada que el desgraciaria d'una manera irrepa-
rable. "Vosté mateix>, vaig dir-li. "No em fio
del seu encert>), replicá. ..No es mogui, que li
indicaré el lloc exacte.>> Jo romania assegut. Ell
va acostar-se'm per darrera, i amb la má es-
querra m'obligá a ajupir el cap, com fan els
barbers amb els seus clients. Fins i tot, per
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uns brevíssims instants, em vingué aquella son
dolEa que arnoroseix el trasbals de fer-se tallar
els cabells. Endormiscat, esperava que el meu
antagonista m'indiqués amb la punta del dit
índex el precís indret fatal. Peró en comptes
d'aixó, va agafar d'una revolada l'escrivania de
plata que tenia a la taula i me la va estampar al
clatell. Aquesta traició la vaig saber dies des-
prés, perqué de moment em correspongué la
pérdua del coneixement i dels sentits. (Pausa
tlarga.) El metge de la presó opina que he que-
dat bé, que he tingut una sort enorme. Són
punts de vista! Sordejava una mica i, amb el
cop, he millorat. Ara, d'aixó a tenir sort... L'ad-
vocat d'ofici creu que n'hi ha Der anys, que me
la carregaré de valent, sobretot pel detall de por-
tar armes sense permís en un centre oficial. M'a-
gradaria saber qué hauria passat si hagués de-
manat permís! Són una colla d'hipócrites. (Pau-
sa.) Ara evoco amb nostálgia el dia de la reunió
secreta durant la qual van adjudicar-me l'álias
de La Hiena. No fou fácil, perqu¿ dos companys
més aspiraven al mateix motiu, al.legant actua-
cions passades. Jo eis vaig guanyar invocant una
mística de futur, la meva set d'implacabilitat!
El meu rival més próxim va haver d'acontentar-
se amb l?lias de La Mangosta i I'altre arnb ei
de L'Escurgó. I encara grácies! Sóc, doncs, La
Hiena, un pseudónim massa suggestiu per tan-
car-lo entre murs de pedra. No, no sóc egoista.
Si pogués, en faria donació al grup, en qualitat
de reintegrament. Peró el grup I'han fet mi-
ques... A cópia d'acorralar-me a preguntes nít i
dia amb una insisténcia criminal, els han aga-
fat a tots. (Adopta l'actitud de dictar un testa-
ment.) I ara, en estat de plena lucidesa, lliure-
ment, sense coaccions de ningú, vull deixar el
meu sobrenom a qui en pugui fer bon ús, pe;:-



qué és una pena que es consumeixi amb mi aquí
dins. Jo, per molt de temps, no en faré res i a
fora encara pot servir. No sóc versat en qües-
tions de beneficéncia, tinc poques relacions i co-
neixences. En principi, deixo el motiu de La
Hiena a un asii d'orfes, amb l'esperanga que,
poc o molt, apreciaran que és tot el que tinc.
Penso que potser hi haurá qui en sortirá ofés i
enardit, amb prou punxades i raons per a uti-
litzar-lo amb pugnacitat vindicativa. I que es
produirá el relleu immortalt (Es fa Ia-t'oscor da-
munt la seva imatge.)

ESCENA IV

S'il'lumina Ia part posterior de la cortina diago-
nal i, per transparéncia, es veuen quatre persones
assegudes al voltant d'una taula: un matrimoni,
l'ávia i l'oncle solter. Es la nit de Nadal de I'any
1962, i la família tot just acaba d'arribar després
d'assistir a la Missa del Gall. Fan el ressopó. Isa-
bel (la mare) esternuda. El diáleg, durant tota
aquesta escena, s'ha construit partint de les im-
provisacions dels actors: les frases es diuen bar-
rejades, quasi encavalcant-se. Gairebé tota I'estona,
hi ha dues converses alhora.

Isanrr: Atxís! Atxís! Ernest, dóna'm el mocador.
ERNpsr: Vaja! Aquesta noia s'ha refredat. Oh, es-
colta, no m'estranya gens ni mica... Amb el fred
que hem passat durant la missa, podíem haver
agafat un cadarn! Jo n'he viscudes moltes de Mis-
ses del Gall, eh? Peró com la d'avui mai. Durant
el sermó, pensa que estava glaEat. Alló que et vas
encongint, encongint... Al final, ja no em sentia
els peus! Avra: Veus? Ja t'has refredat! Com és

46

que vas vestida d'aquesta manera? per qué no et
posaves una samarreta a sota? Euonro: Jesús!
No has vist com estava tota la fila? Feia anvs oue
no anava a la Missa del Gall...

fslsnr: Una samarreta? Mamá, com vols que em
posi una samarreta amb aquest vestit? A més, ¡aportava I'abric de pells. EnNnsr: euin fred! I el
sermó? No s'acabava mai... E,s la pega d,aquest
vicari nou. Es molt bon xicot, molt trempat. peró
noi, quan es posa a parlar no sap mai com acabar-
ho! Haurien de pensar que a la Missa del Gall hi
va gent d'edat... Avra: Perd el fred entra per
sota, dona... En canvi, amb una samarreta...

IsRsnr: Mamá, ja m'ho has dit tres o quatre vega-
des. Doncs mira, si el tinc me'l guariré! (Isabe|
descorre la cortina diagonal i es torna a asseure.)

1ylr Es que no tens seny, peró ara ja ho saps...
I feia molt de fred, molt de fred! Masia llarg, mas-
sa llarg.

fsaenr: E,s que va donant voltes i voltes al mateix
tema i es repeteix. Es repeteix molt. La mamá...
Avla: Em sembla que l'any que ve m,ho miraré per
la televisió... En¡r¡sr: Fer la televisió no li comp-
tará. ,Avra: 

*Sí que em valdrá! A la meva edat ja
tinc dispensa! IsR¡n: Sí, a partir dels setanta-
cinc anys. Enl¡rsr: A mi em sembla que només
val per als malalts i els impedits... Ará, amb.un
fred com el d'aquest any... Euo¿ro: Molt de fred,
sí, molt de fred.

fsaser: Oh, i aixó que queia a la sortida no era
aigua, eh? Era aiguaneu! Enxesr: I tant! Jo no
recordo una cosa així des d,áquelles gelades que
hi va haver ara fa sis o set anys... euin any eia?
Sí! Era el 1955! Ho recordeu? L,any que em van
operar de I'apéndix! Isaeer: El cinquanta_cinc?
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AvrA: Unes gelades? Euuaro: Aiguaneu, sí senyor!

IsaeeL: Sí, va ésser I'any que se'ns van rebentar
les canonades! Ja les vam passar, ja... Era el ma_
ley any que havia nascui la Maiia Montserrat.
L'Ernest a la clínica,la nena petita, i no trobávem
cap lampista. Enr,¡asr: Des á,aleshores, no havia
passat mai tant de fred. AvrA: Ah, sí! Tu feies el
servei, oi Eudald? EutRro: Sí, mamá. Em tro-
bava a Jaca.

Isensr: Escolta, Ernest, per qué no recites el poe-
ma, eh? En¡rrsr: El vers, aia? peró si ells 

"itunde conversa. No estan per poemes, dona! AvrA:
Recordes, Eudald, que et vaig enviar uns mitjons
de llana? Eutaqn: Sí, mamá-. Tota la compairyia
els volia! Avr¡: eue et van anar bé? Eien "de

llana de veritat... Euoero; I tant! Fins i tot se,n
va enamorar el capitá! Avra: Si que em fas con_
tenta.,. Quina il.lusió!

Islun: Llegeix-lo, home, llegeix-lo! Eudald! Mamá!
Calleu un moment que l,Einest us vol recitar unpoema. ,Enx¡sr: Vaja... Avr¿: Un poema? Hasfet un poema? Eu¡¡rn: Un poema?

Is¿ssr: Aquest any li ha quedat molt bonic. En_
NEsr: No és res... Només dues quartetes... AvrR:Ai, mira, i jo no me n,havia aáonat! A veure, avelrre.., Enmnsr: Cada any, rnamá, per Nadal no
me n'oblido mai...

ER¡'rEsr: "Ai si no fos aquesta nit tan clara / se_rÍem tros de carn i pensament / que no cóneix
d'on ve, ni on va, ni 

. 
on para / peil a,home que

arrossega el corrent. / Ferd el Nadal ens ha pintat
el rostre / amb un vermell precís i decidit ¡ i .rrsdóna un sentiment de llar, áe sostre / de família,
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de nissaga i d,esperit.o Nadal del Seixanta_dos.
fsRnsr: Molt bé! Molt bé! M,ha agradat *"fif
En¡¡Esr: Au, dona! M,avergonyeixes i, ál final, acon_
seguirás que no escrigui méj versos! Avra: MoI¿bonic, noi, ho fas molf bé. Isabel, bleda! S,ha emo_cionat... Euo¿r-n: M,agrada! De debd...

fsanrr: Es que m,ha agradat moit! FIi posa tant ciesentiment... De solter feia cada pósia! Avr¿:Alga! Perd aleshores no me les ensenyaves. Et¡_
DALD: No sé com t'ho fas, aixó.

FnNEsr:- Ara ja no tinc temps. Els maldecaps, lafeina... No estás d,humor. peró aixd sí: per ño¿"ino m'ho deixo escapar mai. Avra: És un costummolt bonic. Ara, que s'ha de tenir má esquer.u-.'.
Eunarn: Jo no entenc com us ho feu.

trsasEr: Per Nadal i les d.ates assenyalad.es, encaraque la feina el baldi... ER¡¡nsr: Ei se.r*j é, q;;t'agradi i tenir-hi gust. Si no, no hi ha res a f-er.Avra: E,s un costurn preciós. Euo¿l-o: Jo no po_dria encara que volgués...

Isnnsr: Per la Furíssima també en fa uns. Ea_
NEsT: Sí. Itels volts de la puríssima, em tanco unatarda al .despatx i no en surto fins que ti". ;i;versos. Avra: Está molt bé, aixd. El tÉu pu." fuiouna cosa semblant, perd per a aixd cal 

-ésser 
ar"-tista. Eunaro: Sí, perd el papá els copiava del.spoetes...

rsanrl: sempre t'han sortit eis versosr En¡¡esr:
Es una mena de disciplina que s'imposa un mateix,oi? Avra: Aixó. perqué jó, encara que em tan-qués al despatx hores i hóres...

trsasEr: É,s una cosa que s,ha r1e portar a dins.



BEL: Els has fet tu? Avra: Sí, aquesta tarda' No-

més hi haurás de posar la beixamel.-. I he com-

prat formatge d'aquell que t'agrada-..

Enxesr la EunnlnJ: Al BarEa, demá? Apa, home!
No et pots passar de futbol un dia a la vida? Una
vegada que podem anar tots junts al teatre i tu
no hi vols venir... No sé que hi trobeu en una
colla de ganápies que empaiten una piiota- " Eu-
DALD: No, home. Si a mi em fa molta grácia venir
amb vosaltres. Peró ja vaig quedar amb en Claudi
i I'Isidre i ells han comprat les entrades' No sé

qué puc fer, ara. En¡lesr: Telefona'ls! A'ixd no

costJres! Eul¡Lo: És que no tinc el seu teléfon"'
EnNrsr: Jo sí, que el tinc- EunRln: Ah, sí? En-

NEST: Sí. Demá els truques i els dius que no hr
pots anar...

(Se senten uns cops a la porta- Silenci' l'Avla
continua parlant.)

Avre: Isabel! Qué us passa, ara? Isancr: Psit! No
heu sentit uns sorolls a la porta? En¡¡ssr: Uns
sorolls? És que truquen, nena! Eunaro: Que es-

pereu atgú? Avm: En aquestes hores? Jo no he

sentit res.

Is¡nel: No esperem ningú! En¡¡Bst: A qui voleu
que esperem, en aquestes hores? Si són gairebé les

dues de la matinada! AixÓ deu ésser que els veins
s'han deixat la porta de l'escala oberta i amb un
corrent d'aire... Se sent en aquest mateix replá"'

IsaeBt: Bé, mamá, qu¿ deies deis canelons? Avra:
Ah, sí! Doncs només els haurás de posar al forn...
IsassL: I Ia carn d'olia? Avr¡: També está feta..-
Isnssl: Hi has posat botifarra negra de la Gar-
riga? Avre: Sí, aquella que vas portar tu- L'he
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feta bullir... Isasnr: I els menuts? I els pinyons?
Avr¡: Els pinyons els he posats amb la pilota...

Euotrn (a EnNrsr): Mira: Fem aixd. Dóna'm el te-

léfon d'en Claudi i de I'Isidre i els trucaré per
dir-los que no hi puc anar.

(Tornen a sentir-se uns cops forts. Sitenci.)

IsasBI-: Ep! Ara sí que han trucat de veres. Ernest,
vés a veure qui hi ha... ERNusr: Oh, escolta tu!
A mi no em fa cap grácia anar a obrir en aquestes
hores de la nit... Avra: I ara! Sí que truquen, sí!
Is¡epr: No em dirás pas que hi vagi jo, oi Ernest?
EuoRt-o: Ara han trucat de veres... Avra: No em
fa gens de goig, aixó. Eudald: acompanya l'Ernest
a la porta...

(L'Ernest s'aixeca i es dirigeix cap a la sor-
tída. En eI moment que passa per davant de
Ia finestra, aquesta s'obre amb violéncia. Tots
s'alcen esverats. Per la finestra entra calmo'
santent el Pare Noel, amb un sac a l'esque-
na. S'espolsa Ia neu del seu vestit.)

PnnE NoEr:* Fa fred al carrer! On són,
En¡¡Esr (amb ¿u'L posat d'estuporl: Són

mint... Peró si no parla més baix els
PenE Nont: Despertar nens forma part

feina... (Deixa eI sac a terra.)
Isnnrr (amb duresa); Li han donat una

Ea. En aquesta casa, fem Reis.

els nens?
a dalt, dor-
despertará"
de la meva

mala adre-

(Assenyala el pessebre, perqué eI Pare Noel
col'nprengui que no encaixa en aquella casa.
El Pare Noel contempla el pessebre duranl
una bona estona.)
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PanE Nonr: És infantil! (Situació tibant.)
Avm (per tal de trencar el glag): Si abans de mar-

xar volgués prendre una copeta...
P¡x.n No¡l: És impossible que m'hagi equivocat.

Jo no m'equivoco mai... Si he entrat en aquesta
casa, és per alguna cosa. No és qüestió de cria-
tures ni de joguines, sinó de la institució que
represento. Poden suposar que no vaig de casa
en casa preguntant si necessiten nines o cavalls
de cartó.

IsRsnI-: Qui sap! Els protestants es valen de recur-
sos més absurds, encara, per a obtenir la difu-
sió de les seves idees.

Avra: Els protestants? Quins protestants?
Pann Nonr: Aixó no té res a veLlre, senyora.
IsreEI-: Ah, no?
Panp Nosr: No. Cada any porto regals als nebots

d'un bisbe que tothom diu que arribará a car-
denal.

Isaerr: Vosté fuig d'estudi...
EnwEsr (interrompent-los): Escolteu, escolteu!

Feu-nos el favor... Ens estem allunyant del te-
ma. Aquí som una família liberal...

PanE NoEr: Ja m'agrada, aixd. Entre tots, hem
de procurar que es noti!

EnNEsr: I ja ens va bé que cadascú pensi el que
li sembli. Peró el cas és que vosté ens ofereix
uns serveis que no li hem demanat... De mane-
ra que li agrairé molt que m'acompanyi fins
a la porta i...

Fanu Nonl: Potser és veritat que no han demanat
els meus serveis, peró jo no puc admetre que
m'arribés a succeir el que passa als bomtrers,
que quan á19ú, per error o estulta diversió, els
dóna l'alarma d'un foc que no existeix, tothom
afirma no saber-ne res.

IsasBr: Sigui com sigui, actua a la descoberta. En
aquesta casa no fem arbre. Té algun sentit, la
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seva preséncia, sense arbre? (El Pare NoeI, des-
concertat, contempla eI meni ador.)

ERNEsT: Aquest és el punt! Nosaltres fem pesse-
bre. No arbre... Pessebrst (Torna a Ia taula d'una
correguda.) Pst, Isabel, vine! Fem com si no hi
fos, saps? Com si no el veiéssim!

IsRsnI-: Sí, senyor, molt ben dit! Posa'ns més xam-
pany...

Avta: I ara! Pobre home!
EnN¡sr: No, és que si li donem conversa és com

si li donéssim corda. Ho hem de tallar... Ja pot
estar ben content que no hagi trucat al 091. Elis
sí que ho enllestirien de pressa!

IsRnEl: Doncs hauries estat en el teu dret!
Avra: I ara! En aquestes dates! Pau i Amor, Er-

nest... A veure si encara em fareu enfadar!
IsasEL: Es que som massa tous, nosaltres. I veieu?

Ve un moment que ja te'ls trobes al menjador...
Euplro: Aquí rai! A América entren pertot ar-

reu: per les xemeneies, per les finestres, per les
portes...

Isassl: Allá que facin el que vulguin. Jo no m'hi
fico. No se m'acudiria mai de posar-los un pes-
sebre per barret.

Avre: Em sembla que esteu una mica antiquats, ja
us ho diré:. . (Per un lateral entra la Maria Mont'
serrat. É,s una nena d'ttns set anys. Porta pija-
ma i sabatilles, i un petit ós de peluix als bra-
gos. De moment, els altres no s'adonen de Ia
seva preséncia. La nena contempla encuriosida
eI Pare NoeI.)

EnNsr (de cop i volta, veu 1a nena): Maria Mont-
serrat!

Isassr (s'alga i corre cap a. Ia nena): La meva fi-
lleta! L'han despertada!

Manra Moxrsnnnar (assenyalant eI Pare Noel):
Qui és aquest municipal tan estrany?

Eunarn (acostant-s'hi): E,s el Santa Claus, bleda.
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No te'n recordes? Te'l vaig ensenyar en una por-
tada del "The Saturday Evening Post"...

IsasEI-: Veus? Per aixó em sap greu que portis
aquesta mena de revistes a casa. Fullejant-ies,
els nens s'acostumen a idees que ens són fo-
rasteres. (Mentrestant, el Pare Noel atreu la
nene, o't'erint-Ii un cararneL La Maria Montser-
rat s'hi acosta somrient.)

Pane NoEr: Tu no has demanat una cuineta?
Manra MoNrs¡RRar: Sí.
P¡n¡ NoEl: Ja ho veuen. No m'he presentat sen-

se inés ni més. Porto la cuineta demanada.
M.,rnrn MoNrsrnnnr: Quina mena de cuineta porta?
Pnn¡ NoEr: Es una cuineta amb aigua de veritat

i amb portes que s'obren i es tanquen... Tapa't
els ulls... (La Maria Montserrat clout els ulls,
nzentre el Pare Noel treu una cuineta de jogui-
na del seu sac.)

Isasrr: Ara me I'enredará...
Avra: Ai, quina cuineta més bufona!
Pann Nonr: Ja pots obrir els ulls! (La Maria Mont-

serrat torna a mirar i coniernpla Ia cuineta amb
desencant.)

M¡Rrn MorursEnRar: Ah, no! Com aquesta en tinc
tres d'arraconades, que les guardo només per
quan vénen a veure'm nenes més petites. Jo
n'he demanat una que tingui forn automátic i
quatre focs de debd. Que en porta alguna, d'a-
questes?

P¡nr No¡r: No. llsab el i Ernest somriuen alleu-
jats.)

Isaner: No la porta!
ERNrsr: Els Reis, nena, els Reis te la portaran!
Isnnnl (atraient Ia nena amb un gest maternal):

Que t'has espantat, vida meva?
ERNrsr (a la nena): Vine, vine aquí. Ho has fet

molt bé! El papá está molt content.
Pann l{ont (enutjat): Eé, valai prou! Estic acos-
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tumat que em rebin bél A veure si encara hauré
de demanar per favor que m'acceptin uns quants
obsequis!

Is,rnnl (amb violéncia): Aquí no hem demanat res!
P¿nE Norr: Si aixir fos ceri, constituiria una raó

de més perqué m'acceptessin una generositat tan
espontánia.

Avm: De tota manera, si el senyor s'entesta a dei-
xar alguna cosa, i no hem de signar cap paper...

IsaeBI-: Mamá! No podem prescindir dels senti-
ments per uns quants regaisl

PenE Non: Vosté em podria fer el favor de ca-
liar, estimada senyora?

Is,reEr (molt ofesa): Oh, oh!
ER¡tEsr: Escolti, escolti...
Euo¿rn (abraonant-se damunt el Pare Noel): Si no

fos per l'uniforme que porta...
Avra (posant-se a plorar): M'esteu fent malbé les

festes de Nadal!
ERrunsr: Ui, ui! Aixó s'embolica... Encara acabará

malament! (Agafa la Maria Montserrat pel brag
i s'asseu en una. cadira, amb la nena a Ia falda:
La Isabel corre a consolar l'dvia. L'EudaId dei-
xa enar el Pare Noel i es queda dret al 'fons de
l'escena.)

P¡n¡ NoEr: Em sembla, senyors, que vostés no co-
neixen la significació resplendent del Nadal. No
em deixaria portar per la vanitat si afirmés que
constitueixo una de les al'legories més simpáti-
ques de la diada. Gairebé a tot el món, milions
de nens esperen la visita del vellet revestit de
santedat, i fins i tot Ia gent d'una més primária
educació em rep a mans besades. Suposem que
m'hagi presentat per error, o fins i tot per un
afany de proselitisme...

Manrn MoNrsrnR¡r: Qué vol dir, proselitisme?
(L'Ernest Ii fa un gest imperiós de silenci.)

Pnns Norr: I qué? L:r rneva és una causa justa. Ai-
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menys se'm podia oferir seient. Si vostés ma-
teixos, quan l'ocasió arriba, proclrren deixar un
plat amb aigua i rosegons de pa per als camells
dels Reis, ¿no sóc jo mereixedor d'una més gran
gentilesa? (Al Pare NoeI se li trenca la veu per
l'entoció- Tots els personatges estant coi,i-Lpun-
gits i penedits. SíIenci.)

ER¡¡Esr: Encara quedarem com uns maleducats...
(L'Avia s'adrega al Pare Noel, oferütt-li una sa-
fata plena.)

Avrn: Si vol prendre moscatell i unes quantes neu-
les...

PanE Noer: Grácies, senyora... (L'EudaId s'acosfa
i agafa eI Pare Noel per un braE, se l'emporta
cap (L Ia taula i l'ajuda sol.Iícítantent a seure.
EL Pare Noel fa un gest instintü.t de de't'ensa.)

AvrR: No tingui por, no, que no fa res. És molt
bona persona. El que passa és que es deixa dur
per aquestes arrencades, perb és molt bon noi...

(L'Avia i I'Eudald fan lloc a taula aI Pare NoeI.
L'Eudald es queda dempeus, cedint Ia seva
plaqa.)

ER¡qesr (alga la nena): Apa, Maria Montserrat, po-
sa't dreta. Escoita: per qué no cantes aquella
nadala tan bonica que t'han ensenyat a la par-
róquia? Si ho fas, aquest senyor estará moit
content. Eh? CantaJa-hi!

Manrn tr{oNrssnn n (no es f a pregar gens i comeft-
ga a cantar): Una estrella cau al ptat / Una fior
s'ha esbadellat / Tot belant juga el ramat f
amb la rosa macaruia / Al.leluia cor lassat / A1-
leluia món gebrat / Al.leluia Déu és nat / I a
Betlem van els infants / i els amics dant.se les
r:nans / i els promesos i els germans / i la vella
amb sa capuia / Al.leluia vianants / Al.leluia en
nostres cants / Alteluia catalans! (En acabar Ia
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nadala, tots aplaudeixen entusiastnats. Besert la
nena, l'abracen, etc.)

IsanEI- (emocionada): Corn entona, oi? Li har-rríeln
de fer prendre ciasses de piano...

M¿nrn MorursrnnAT (cL l'Avia): T'ha agraclat, iaia?
Avra: Molt i molt i molt i molt! Després, vine a

la meva habitació i et donaré cinc duros.
Enunsr: AlEa!
Euoaro (al Pare Noel): Ha vist que bé canta ia

meva fillola?
Pans Noar: Té moltes condicions...
AvrR: I no es fa mai I'estranya, pobrrissona...
Enxesr: No, no és gens vergonyosa...
Avtt. (després d'una" paus& i adregant-se al Pare

Noel): La veritat és que vosté ens ha donat un
espant de mort...

P¿nE Nopl: Qué diu, ara?
Avra: Oh, i tant! Sap qué passa? És que nosaltres

no hi estem acostumats...
ERN¡sr: Per la finestra no hi havia entrat mai nin-

gú, oi?
Panu Nosr: Si que em sap greu!
ERNrsr: Si no li fa res, un altre any que vingui,

teiefoni abans... No costa res!
MaRu MoNs,ennar (tallclt'Lt): Com quedem, doncs?

Que fem el salt als Reis?
EnNEsr (algant-se): Qué dius?
M¡nra MoNtsennar: Que si fem el salt als Reis...

(Tots es miren i ningú no sap qué dir.)
PanB Nopr: Ja me'n vaig, ja me'n vaig..- No cai

que reprenguem el joc de les paraules dures.
Seria inútil negar que la Proclamació dels Drets
de I'Horne ha ocasionat un esmussament gene-

ral de la fantasia. Ia no es poden fer miracles
sense el permís explícit de I'interessat. La gent
está tan feta malbé pels progressos de la cién'
cia que ja no admet més d'un prodigi metafísic
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per any. .. (A I'Auia:/ I vosté no s'hi amoini, cre-
gui'm... (El Pare Noeí recull el sac.)

Avra: Eudald! Ajuda el senyor a carregar-se el sac!
(L'Eudald ho fa. L'Ernest també hi acut.)

EnNEsr (pasant-se Ia md a la butxaca, amb el gest
de treure'n eI moneder): Quant li devem, per la
moléstia? (El Pare Noel fa un gest de refús i
se'n va.)

Isa¡rr (amb posat reprovador): Només falta que
l'envalentonis!

ERuEsr (despistant): Maria Montserrat, Maria
Montserrat! Vols que ens aboquem a la finestra
per acomiadar el Pare Noel? Li pots fer adéu
amb la maneta. Vine! (La Maria Montserrat 't'a

un gest afirmatíu.)
fsaspr: No em trobo gens bé... Em sembla que

aquest xampany...
Avra: Jo també tinc una mena de cremor d'estó-

mac...
IsRnrr: Vol que li fem una infusió?
Avra: No. Potser una aspirina.., (Mentrestant,l'Er-

nest í la Maria Montserrat han obert ta finestra-
Veuen que estd nevant i no poden reprimir un
crit de sorpresa.)

Entsesr: Oh, mireu! Está nevant!
M¡n¡a Montsrnnet: Sí! Vine, iaia, mira...
IsnsEr: Oh, i tant! Vingui, mamá, vingui!

(La Isabel i l'Avia s'acosten a la finestra. Co-
menQa a sentir-se la Cangó de Nadal aI fons.)

CANCÓ DE NADAL

De matinada la neu
cobrird. la ciutat
i nosaltres dormint,
somiarem dolcament

<l\ /"!

Avrn ia
cel"

urt paisatge feliE
i cridória d'.infants
trafegant als carrers.
De I'hivern lluminós
ens sorprendrd tot silenciós
eI nostre pas
damunt del glaE.
I una tendra escalfor
ens envoltard el cor,
Nadal és neu, Pare Noel.

la nena): Aixó són angelets que caucu dcl

Isasel: El carrer ja está tot blanc...
AvrR: Aixó fará mal.
Enxnsr: Mireu el Pare Noel! Fes-li adéu, nena.'.

Adéu, adéul (Tots, menys Isabel, saluden el Pare
Noel amb les tnans. Maria Montserrat es retira
de Ia finestra, plorant.)

Avrn: I aral Qué et passa, Maria Montserrat? (Lu
nena plora més fort.)

Isrssl: Qué tens?
Manra MoNrspnnar (amb grans plors): La cuineta!

Vull la cuineta! (Exclamació general de descott'
cert, que es converteix de seguida en enrabia'
rment.)

Isassl (conteninl-seJ: Nena. . .

Avr¡: Apa, Maria Montserrat... Que no ho veus
que et poses molt lletja, quan piores?

MRRra MonrsrRnm (plorant encara més fort): Vull
ei Pare Noel!

Isasrl: No hi és, el Pare Noei! Se n'ha anatt (La
Maria Montserrat plora i xiscla.) Nena, mira que
la mamá está molt nerviosa!

EeHEsr: Escolta, si ara fas una marraneria, ningú
no et portará res, ni el Pare Noel ni els Reis.
Ningú! (Isabel s'alEa, s'acosta a Ia nena i li pega
un parell de clatellades.)



Isnner: I si no calles de seguida, t'hi afegiré! pas-
sa a seurel (Amb les plantofades, Ia nena plora
encara més. L'Ernest, una mica a.partat, suplica
calmo, mentre que l'Avia prova inútilntent de
posar pau.) Mira que te la tornaré a clavar!

Enxssr: Si us plau, si us plau! (Aconsegueix do-
minar eI tumult general.) Reprenguem la placi-
desa nadalenca!

(Fosc.)

ESCENA V

Per davant del teló, creua Depa Carel.li, com si ca-
minés pel carrer. Se sent Ia música d,introducció
a Ia "Balada de Depa Carellir. En arribar a l,altre
extrem del prosceni, Depa Carel.li entra a I'escena-
ri. Es fa la fosca i s'obre el teló.

Dnp¡: Llum! (S'encenen els llums que il.Iuminen
tot l'espai. Hi ha un llit i una taula. Al ltit, hi ha
aIgú que dorm. Sobre la taula, una ampolla d,a-
nís.) Llum! Que es faci la llum! Sóc jo! El Depa
Carelli! L'assassí professional correcte i puntuáI.
(S'adreEa a la-t'ígura que dorm aI ltit.) Coloma...
Prepara't, que vinc a matar-te. (Se li acosta i
la contempla.) Mira-te-la com dorm! Sembla una
nineta de drap! Apa! Anem per feina, que se,ns
fa tard. Coloma, porto totes les eines ben netes
per a tu. (Depa Carel.li s'adona de L'ampolla d,a-
nís que hi ha damunt la taula. Deixa Ia seva t¡elIa
cartera i mira I'ampolla..) Qué és, aixó? (Beu un
glop.) Mira-te-la, la borratxeta! Au, anem a tre-
ballar. Qué faré servir, avui? La corda, l'arma
de foc o la blanca? No ho sé, no ho sé... M'ho
faré al joc d'atzar! (Estén totes les eines da-
munt la taula, s'esserr i tanca els utts. Amb l,ín-
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dex de la md. dreta la assenyalant rd.pidantent,
d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra, mentre
pronuncia els mots d'un joc infantit. Finalntent,
clava et dit.) Ja está! La corda... T,ha tocat la
corda, Coloma! Es una eina que no m,acaba de
convéncer... Deixa unes marques desagrad.ables
al coil... Vull una altra cosa, per a tu... La pis-
toleta! Sí, és un instrument expeditiu i efióaq.
Arribarás al cel com un coet. Apa, prepara,i!
(Li apunta el cap amb la pistolá, páró'es re-
pensa. i Ia retira.) No m,acaba de fer el pes, la
pistoleta... L'arma blanca sí! Té una tiadició
gloriosa. I és suau, silenciosa... Au, prepara't
que ha arribat el moment. (S,acosta a ta- vella
i, en eI moment que va a escometre-la, apareix
la Consciéncia- Aquesta té la figura d'un dnget
una mica tronat, amb les ales d"e gairell i ina
túníca deslluida. Fa un crit.)

Co¡,tscrENcrA: No, no, no! No ho facis, aixó, Depa
Carel.li!

Dnet (recula espantat): óndial La Consciéncia!
CoNscrÉNctd, (porta un maletí vermell a la md. dre_

la): Míra que encara hi ets a temps. Aquest ma_
letí conté les conseqüéncies de les teves accions!
No anem bé, Depa Carel.li, no anem bé... Ja veus
quina vidaJras portat...

Dnva (interrompent-la): La que he volgut!
CouscrFxcra: I de qué t'ha sérvit?
Dept: De molt!
CouscrErucra: Ets a punt d'entrar a la vellesa i ets

pobre...
Drpa (o't'és): Pobre jo? pobre jo? Miri: vol un

"Camelo? (Es treu un paquet cle la butxaca i ofe-

^ reix una cigarreta a I'dngel. Aquest Ia rebuti'a.)
Co¡qscrbNcrt: I el que és aquesia llinda de I an_

cian-itat no la passarás pas. El mál torna sempre
al lloc d'on ha sortit, com les processons, les
bromes i aquella coneguda arma australiana.
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Fins ara, t'has escapat per miracle, i encara
grácies, perqué estás congriant damunt teu tot
d'elements que acabaran per destrui¡-¡st (Depe
CarelLi remuga tota l'estona contra la Conscién-
cia.)

Dpp¿: No vol prendre alguna cosa? Una miqueta
d'anís?

Co¡¡scrENcttr (refusant): Depa Carel.li, no matis la
vella! No n'hi ha necessitat! Pots robar sense to-
car-la... Ja veus que dorm profundament. (La
Consciéncía s'interposa entre Depa í la vella, pro-
tegint-la amb el seu cos.) Depa Carel.li, no la ma-
tis! Depa Carel.li...

Dspa (empenyent l'dngel): Aparti's, que podríem
esquitxar-lol (L'dngel retrocedeix i Depa Carel'li
descarrega tres cops brutals contra La vella, amb
el ganívet. L'dnge| xíscla.) Ja está! Veu? M'he
tacat per culpa seva... (Depa s'asseu aI llit i s'ei-
xuga la sang amb un mocador.)

CouscrENctn (apropant-se a Depa): Depa Carel.li!
Dre¿: No es molesti més, no, que jo mateix em

faré les inútils reflexions del cas. (L'ángel s'a-
parta La túnica amb una puntada de peu i es
deixa Anar, vengut i amargat, damunt una ca-
dira. Depa Carel:Li rement sota el matalds i n'ex-
treu alguna cosa, que es fica a Ia butxaca. Des-
prés torna a Ia taula, sense mirar I'dngeL, i es
guarda lentament les seves eines a Ia cartera. Se
sent Ia "Balada de Depa Carel.Iir,:)

BALADA DE DEPA CARET,.LI

Depa Carelli surt del tlit a I'aIba,
prepara. l'eina de segar la t¡ída.
El dia té el seu crím i el seu programa,
L' Angel Consciéncia inútilment I' espia.
Surt al carrer i desprin La solitud profana,
ignora el bé i el mal

é4 ó5

artista rnarginal,
aninim criminal.

(Depa Care!*i, després d'assegurar-se que ho
ha recollit tot, comenga a sortir. Peró s'atu-
ra, cofltempla el caddtter de la vella durant un
moment i es treu respectuosament la gorro.
Se'n pa. L'dngel es queda sol. At cap d'un ins-
tant, mira fixament l'ampolla d'anís, l,agafa i
es posa. a beure a glops. Es fa fosc a poc a.

pac, fins que es tanca el teló)

ESCENA VI

Se sent una veu que surt de darrera el telé.

Vsu: A la fi d'un mes de juny amable, aparegué
l'Enric amb la má dreta embenada, marcant el
puny sota Ia gasa. La seva preséncia, plena d'as-
pectes no coneguts abans, feia néixer pressen-
timents. Peró ningú no podia imaginar I'abast
del cop que l'ajupia.

(S'obre el teló. L'escerta. és buidc4 totalmemt
deserta. Per Ia dreta, entra lentament l'Enric
i es dirigeíx cap al centre de l'escenari, on hi
ha un diari a terra. L'Enric s'aiup per collir-Io.
En ajupir-se, pren Ia mateixa actitud que ha-
via adoptat L'Arlequí en comengar I'espectacle.
Se senten uns compdssos de la <Cangó del Prí-
mer Arlequír, tacats amb un piano de ioguL
na. L'Enric es posa. a. contemplar eI diari, de
cara al púbtic. EI diari estd. en blanc, i tapa la
cara de l'Enric. De sobte, l'Enríc contreu tot
eI cos. I"lenga eI diari i té una expressió de
doíor e.n el rostre. Es porta \es rnans a l'estó-



mac, i després al coll i a la boca. Obre la boca
i en surt una bola daurada. L'agafa amb Ia
md. i sembla alleugerit per aquesta acció. Mira
qué és eI que té a Ia md i prava d'obrir-la una
mica, peró així que ho fa, reapareix el dolor
i torna a cloure el puny. Lentament, es desfd.

, el nus de la corbata i, amb ella, s'embolica eI
puny. Fuig corrents. Es fa la fosca. Se sent
una frenada víolenta d'un cotxe. L'escenari es
torna a illuminar i !'Enric és al centre, mirant-
se el puny clos. Es torna a sentir una Veu en-
tre caixes.)

VEU: Mare, mare: a l'Enric se li escapava la vida
i va ser a temps d'agafar-la amb la má. Ara l'ha
de dur sempre embolicada, perqué no li fugi de-
finitivament.

Drvensrs vEUS: Ah! Ah!
Ynu (després d'una breu rialla): I jo dic que po-

dríem fer-li una bossa de punt, d'un color suau
perqué no es vegi massa.

(L'Enric contínua sol i palplantat al mig de
l'escene, escoltant les Veus.)

Ynu 2a.: I com es guanyará la vida?
Vsu 3a.: Aixó no és res! A mi sí que va passar-me

un cas extraordinari...
Vsu 4a.: Fa mal?
Vsu 5a.: Té tos a les nits?
Yev 2a.; Potser el passaran al departament de

connexió i subconnexió de contractes de com-
pra.

Vnu 1a.: Sí. Com aquella que vam fer per a la
Viola quan es va trencar la pota!

Vru 6a.: Punt d'arrós?
Vru 1a.: No. Ull de perdiu. Dos punts i minvar,

dos punts i minvar.
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Vsu 5a.: Ha tingut la diftéria?
Vnu 4a.: Aixó, de vegades, se'n va de la ¡nateixa

manera que ha vingut.
Vnu 3a.: D'un cap de segle a l'altre, tothom fa el

que li sembla. Jo, si fos d'ell, pujaria al terrat
de casa, esperaria el primer vol de coloms i obri-
ria la má.

Vsu óa.: Inútil! Un home ha d'ésser un home i
fora! Treu-te Ia bena!

Vru 3a.: Voldrás durar així tota la vida? Treu-te
la bena!

Yru 2a.: La vida s'ha d'orejar. Treu-te la bena!

(Totes les Veus alhora comencen a cridar la
mateixa frase: <<Treu-te la benalr, A poc a
poc, I'Enric es va desembolicant la má. Res-
ta amb eI puny clos, sense la bena. Es fa un
silenci total i se sent et soroll del ttent. L'En-
rie es col:Loca en un racó de l'escena i camina
lentament, tot crettant I'escenari, com si atsan-
cés contra el 'vent. Qwan és aL bell mig, es
descorda l'americana i es va traient la roba:
queda aI descobert el vestit d'Arlequí que por-
tava a sota. Continua avangant amb el puny
clos cap al límit dels dos espais, fins a arri-
bar al primer terme, i allí s'asseu. I-a. foscor
és gairebé total. Barrejades amb el sorolt det
7)ent se senten les notes d'una música de circ.
L'escena es pa itluminant d.e mica en mica i,
darrera els tuls del fons, apareixen unes imat-
ges de circ que contemplen fíxament l'Arle-
quí. Es mouen amb la músíca, imitant el rit-
me de les joguines mecdniques dels parcs d'a-
traccions. L'Arlequí les mira merauellat. La
música va pujant de volum. L'ArIequí s'aixe-
ca i torna a creuar I'escenari, sense deb,ar de
contemplar aquella aparició. En un moment
danat, els persomatges det circ saluden l'Aile-
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quí amb les mans i eII els retorna Ia saluta-
ció, obrint el puny i agitant Ia md.. La bola dau-
rada s'escapa i queda suspesa en I'aíre, men-
tre el mirafge del fons de I'escena desapareíx.
L'ArIequí s'adona que ha obert la md. i pro-
va de recobrar Ia bola daurada que fuig len-
tament cap amunt. L'Arlequí cau a terra., en-
núg d'un silenci total. TeIó lent.)

ESCENA VII

Torna a obrir-se el teló, al cap de pocs segons, i
apareixen tots els personatges del circ, que, jun-
tament amb l'Arlequí, ballen una dansa alegre,
plena d'animació. La dansa acaba amb la saluta-
ció al públic.

FI

¡-t,. )

Apéndix*

PROGRAMA DE RADIO . ENTREACTE

Aquest programa radiofónic es transmet durant
I'entreacte de la representació, per a les persones
que bonament el vulguin escoltar. E,s, per dir-ho
d'alguna manera, d'audició voiuntária, ja que eis
Ilums de la sala estan eircesos, les portes obertes
i, per tant, qui ho desitgi pot sortir a esbargir-se.

Locuton: Estan sintonitzant Rádio Capital, que
els ofereix l'espai <Sintonia d'Estelsr. En el nos-
tre capvespre, música, entrevistes, jocs i ama-
ble companyia. Com per exemple, la companyia
d'aquesta cangó:

,<Sota eI cel vermello. tema instrumental
de Jaume Sisa.

I-ocuron¡: I tot seguit, a I'hora en punt, les dar-
reres notícies arribades a ia redacció de Rádio
Capital (Rdfega.) La Comunitat Económica Eu-
ropea ha d'ampliar l'any que ve eis seus objec-
tius, per veure de taliar Ia inflació i crear nous
llocs de treball- Així ho ha cleclarat avui el co-
missari de la CEE per a afers económics, des-
prés de ser acorniadat del seu lloc habitual de
treball a causa d'una reducció de personal.

Locuton: Segons un informe acabat de publicar
pel Ministeri de Sanitat, está creixent d'una ma-

* Aquest prograrna de rádio és original d'Eduarc.l
Delgado, Maria Gorgrres i Jordi Roura.



nera alarmant la proporció de caibs al nostre
país. Sortint al pas de rumors que en donaven
la culpa al terrorisme internacional, el doctor
Hofner, del Gabinet de Piloiogia de l'esmentat
ministeri, ha afirmat: "El calb neix, no es fa.,'

LocuroRa: En el curs de les Primeres Jornades
Jurídiques fnternacionals de Dret Aeronáutic
que tenen lloc aquests dies a Lima, John March,
cap del Consell Legal de l'Agéncia d'Aviació dels
Estats Units, ha afirmat que la mesura més efi-
cag que poden prendre els governs per eliminar
la pirateria aéria és l'extradició dels segresta-
dors d'avions, per a obligar-los subsegüentment
a escriure, amb una má lligada a l'esquena, la
frase <No segrestaré avions" deu milions de ve-
gades.

Locuron: I ara els esports: el Barcelona i el Ra-
cing Ondina van empatar ahir a tres quarts de
vuit, en el partit de semifinals del Trofeu Lito-
ral. No calgué lamentar víctimes.

LocuronE: f encara una nota de l'entremaliat món
dels esports.

Locuron: Sí. Ens la transmet I'Associació d'Es-
ports per al Gos, i diu així:

LocuroRe: Un nen de cinc anys, anomenat Sala,
diu ser I'amo d'un raspall de dents, que respon
al nom de Raspall i que, segons el seu propie-
tari, remena la cua, coneix la veu i porta pu-
ces com un gos. De fet, aquesta notícia té una
derivació cap al terreny sempre apassionant de
la criminologia, ja que l'esmentat Raspall va
fer possible, amb els seus lladrucs, que la poli-
cia capturés un lladre que havia penetrat a la
residéncia dels senyors Sala, amb intencions de
robatori.

LocuroR: Deu punts per a l'eixerit gos-raspall Ras-
pall. (Rdfega.) A <Sintonia d'Estels" són quarts
de dotze del vespre. Dins d'uns instants, les nos-
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tres línies s'obriran per rebre les trucades dels
participants al nostre concurs, un amable diver-
timent que patrocina la insuperable casa Rellot-
ges Claramunt. Tot seguit els farem la pregunta
de la nit. Abans, peró, uns mots del nostre pa-
trocinador. (Música celestial.)

Locuront: Eis rellotges tenen una ánima i una
veu, i una oculta personalitat que corresponen
a cada máquina-individu. L'home que ha trobat
el seu rellotge es distingeix de seguida dsls, al-
tres: quan el consulta, se'l mira sense precipi-
tar-se, el sospesa, i mai, enteneu-ho bé, mai, no
li dóna corda fora d'hores.

I-ocuron: El vostre rellotge será sempre un "Cla-
ramunt>>.

Locurona: Rellotges ..Claramunt> per arribar sem-
pre a punt! (Rdfega.)

Locuron: Sempre a punt i línia oberta als nostres
estudis. Rellotges Claramunt fará lliurament
d'un lot dels seus productes de més preu a
l'oient que ens telefoni primer, amb la resposta
adequada a la següent pregunta. Atenció...

Locuron: ...que només la llegirem una vegada.
Locuronn: Aigú ha perdut una cosa molt impor-

tant en un jardí de casa bona.
LocuroR: É,1 qui sápiga la naturalesa de l'objecte

o la identitat del propietari, será obsequiat amb
el Premi "Claramunt> d'aquesta setmana.

Locuron¡: Aquesta és la pregunta: S'ha perdut
una cosa important en jardí de casa bona. Qué
será? De qui será?

Locuron: Molta sort, bons amics! (Rdfego. Sona
eI teléfon.)

OrErqr 1r.: Escclti'm! Escolti'm! Que em sent?
LocutoR: Sí, digui, digui. Bona nit, bona nit.
OrBNr 1r.: Molt bona nit. Miri: jo trucava a la

rádio per aixb que s'ha perdut. Jo... Ern fa I'e-
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fecte... no voldria, vaja, peró em sembla que és
prou evident que el que s'ha perdut...

LocutoR: Endavant, endavant amb la resposta. Si-
gui concís.

OrsNr 1r.: Aixó! Miri, són les bones costums, més
ben dit, els bons costums, per parlar bé. per-
qué, fixi-s'hi vosté mateix, és qüestió només d.e
baixar al metro o pujar a qualsevol transport
púbiic i veurá que la gent no s'aixeca per una
persona d'edat. Vuli dir, no hi ha alló que hi
havia abans, no? Ailó de dir: una consideració
per la vellesa. Alló que sabem tots qué és...
Vaja! No sé si m'expiico gaire bé...

Locuron: Oh, oh, oh! Ho sentim molt, ha estat un
assaig valent per part seva, estimat comunicant,
peró creiem que...

OrENr 1i.: Peró, de tota manera, s'ha perdut, oi?
Locuron: No, no és aquesta la nostra pregunta.

Creiem que "Reilotges Claramunt> no accepta.
rá aquesta resposta, perqué no és la que jo tinc
anotada a la meva targeta. De tota manera,
grácies per telefonar-nos- i...

OrE¡{r 1r.: Escolti, escolti. El felicito pel programa.
LocuroR: Grácies.
Orpxr 1r.: Fassi-ho bé.
LocuroR: Moltes grácies, passi-ho

Iéfon. Rdfega.)
bé. (Penja eI te.

LocuroRn: Hi ha un altre oient a l,aparell. Digui...
Digui...

Or¡Nr 2a.: Escoiti... Escoiti... No el sento!
I-ocuronn: Parli, parli. Senyora o senyoreta?
Orr¡.rr 2a.: Senyoreta, senyoreta. Bé... Jo els vol-

dria dir'... Miri, jo m'adhereixo al gue ha dit
aquest noi que ha pariat abans de mi i els vull
dir que, miri.. . Jo sóc d'una Associació de Veins
d'aquí del barri, bé, del carrer de les Flors. Jo
sóc representant i... Entre tots els voldríem dir
que rniri, nosaltres tenim un problema molt

gros que cada vegada s'ha anat agreujant més
i és que. .. bé, els gossos, el problema, doncs,
es tracta deis gossos, no dels nostres, no, peró
és que n'hi ha molts, moltíssims, vuli dir... és
una cosa... i, doncs, fan excrements i... veurá,
jo tinc una bacallaneria i bé... el cas és que els
gossos, doncs, fan una ferum, escolti, que és una
cosa impossible... Jó, és que ja ho he provat tot,
tots eis veins doncs miri, pensi que hem fet-..
hem fet I'impossible... I'impossible perqué ens
escoltessin i no hi ha manera..,

Locuron: Bé, senyoreta, dispensi, peró crec que
I'hem d'aturar aquí. Creiem que aquesta no és
la resposta adequada a la pregunta de la corr]-
petició "Claramunt". De tota manera, prenem
nota de les seves reivindicacions i li preguem
que es posi en contacte amb les autoritats com-
petents...

OrENr 2a.: Sí, sí, no, és que aixó ja ho hem fet.." o
sigui nosaltres, el que volíem, era precisament
que aquí a la rádio, doncs, hi hagués aiguna ac-
ció especial, algun ajut, que... no ho sé, ens
posessin en contacte amb altres Associacions de
Veins...

LocuroR: Bé, moltes grácies per aquesta tmcada
i passem a la següent. Bona nit.

OrENr 2a.: Bona nit. (Rdfega.)
Or¡Nr 3r.: Bona nit, bona nit...
Locuron: Bona nit tingui. Endavant.
OrsNr 3r.: Em sernbla que ja tinc la resposta a ia

qüestió. L'objecte trobat és una má humana se-
parada del cos i embolicacla amL¡ un paper de
diari.

Locuron: Felicitats! Ja té la meitat dei Premi "Cla-
ramunt> a la butxaca, i no'hc riic pas en sentit
figurat... Ara m'ha de dir la segona part rie la
resposta.

Ors¡¡r 3r": És ben senziltr... Ara us dii-i;r cli,r.i per-



tany la má. Em pertany, o per ser
em pertanyia a mi.

LocuroR: Calent, calent. Em penso
bon camí. No s'aturi!

més exactes,

que va per

Ora¡¿r 3r.: Veureu: una de les coses més entona-
des dels Evangelis és alld que diu que la má
dreta no ha de saber mai el que fa l'esquerra.
Perd en cadascun de nosaltres, la promiscuitat
obligada entre les dues mans fa prácticament
inviable la fórmula de l'Evangelista.

LocuroRR: I per tant... I per tant...
OrnNr 3r.: I per tant, vaig trobar el punt de sal

de la discreció tallant-me una má i abandonant-
la en l'esmentat jardí.

LocutoR: Magnífic! Les nostres més sinceres fe-
licitacions. Em dirá el seu nom, vosté és el se-
nyor... (L'Oient 3r- penja l'aparel|.) Escolti...
Escolti... Desafortunadament la línia s'ha tallat
i el comunicant no ha tingut temps de dir-nos
la seva grácia. Una ocasió perduda, peró el joc
és ei joc, si no hi ha nom, no hi ha premi.

Locurona: El concurs de Rellotges Claramunt seri
amb vostés la setmana que ve, a la mateixa
hora. Els esperem! I recordin:

Locuron: Rellotges Claramunt per arribar sempre
a punt.

OrnNr 4a.: Escolti...
tr-ocuron: Senyora, ho sentim molt, peró la com-

petició .<Claramunt> s'ha acabat. Provi en un
altre moment...

OreNr 4a.: Voldria demanar una canEó dedicada.
Locuron: Bé, ja que li han passat la trucada, di-

gui: quina és aquesta canEó?
Orr¡ir 4a.: Se'n diu <Estic pels teus ossets>. Jo

em dic Clara i voldria dedicar-la a un veí meu
que es troba a l'hospital. Li dedico la cangó
i li dic: T'estimo, perd vaig ser jo qui et va ti-

7&

rar el test que et va fracturar I'occipital. Grá-
cies.

ESTIC PELS TEUS OSSETS

Si en surto viu de I'hospital
Veina,
t'estimaré a Ia cuina
Veina.
Aquest amor apassíonat,
m'hA convengut de la veritat
Veína. Veína.
Veina del meu amor.
Veina.
Veina de les flors.
Veína. Veina.
Si no tens gos ni gatets
et diré que estic pels teus ossefs/
Peró no ho facis més aixó
de tirar-me des del balcó,
un test,
No t¡ull pas morir d'antor
sota un pom de geranis
o clavelLs

Locuron¿: *A la nSintonia d'Estels, són quarts dc
dotze i un rellotge <Claramunt)) ens ho diu amb
precisió i bellesa.

Locuton: I tot seguit, un nou "flash" informatiu.
Locurona: L'agéncia Capital Press ha iet pública

la notícia que els catorze funcionaris del Cos
de Penitenciaries a cárrec de la vigiláncia d'"Els
Joglars" empresonats a la nostra ciutat, comu-
niquen que aquests s'han evadit per un túnel
que desembocava a la platja d'Ocata. L'aiarma
ha estat donada amb promptitud i s'han esta-
blert controls als burots i mercats de la capi
tal. Amb relació al mateix tema, I'AIADTE, As-

75



semblea Interplanetária d,Actors, Directors i
Treballadors de l'E,spectacle, que aglutina els
professionals d'aquests rams a 

-Urá, 
ñeptú, Sa_

turn, Plutó, Mercuri, Júpiter, Venus i Mirt, ens
ha fet arribar una nota en la qual s'expressa so-
lidaritat amb la lluita per la ilibertat d,expres_
sió en el planeta Terra.

Locuron: Una abraEada en cadena, doncs, per als
companys interplanetaris.*

Locuront: I fins aquí, <Sintonia d,Estels>, el pro_
grama que cada vespre us acompanya a "RádioCapital". Són tres quarts i dos minúts de quin_
ze. Els preguem que abaixin el volum dels ieus
receptors, és l'hora del repds i podrien desvet_
liar els espectadors que s'han qu"dut per a la se_
gona part de I'espectacie. Moltes gráCies, amics,
fins demá!

" 
* Aquest <fiasho infcrrnafiu es transmetia durant tot

e i temps que els companys d'..<Els joglars> un."n 
"riu.empresonats o exiliats. Més endavant. quan la seva causafou passada a un tribrnai civil i eils alriberatr, 

"r 
á.i*¡,

de transmetre.

7*

Primera notícia *

Al pic de la primavera, va venir a veure'm un
cosí de Galsworthy. Treballa a Manresa i está del
tot integrat, fins i tot pel que fa a la cuina ca-
talana.

-Us porto un encárrec de Galsworthy 
-digué.Sento una feblesa especial per les meves criatu-

res. Sempre que en sé alguna cosa, rebo la notícia
amb simpatia i un creixent interés. .,Home, l'esti-
mat Galsworthy!>, vaig exclamar. "Qué se n'ha fet?o

-Ja tenen tres fills, dos nois i una noia. Peró
no us vinc a parlar d'aixb...

El vaig fer passar a la sala i, després d'acomo-
dar-lo i d'intercanviar uns preámbuls banals, vaig
preguntar-li qué se li oferia, o sigui quin era l'en-
cárrec de Galsworthy del qual era portador.

-En resum -va resp6nd¡g'rn-, es veu que
els vostres personatges han mantingut, al marge
de la feina, una certa relació. S'escriuen, es tele-
fonen i, a vegades, es visiten. El meu cosí m'ha ex-
plicat que de fa temps tenen el propósit d.'institu-
cionalitzar aquest contacte social. Per exemple,
reunir-se una vegada l'any en un sopar, o fer un
aplec o una sortida campestre. Qué sé jo! El cas
és que fins ara no han aconseguit de lligar-ho...

-No m'estranya -vaig interromp¡s'|-. Els
costará molt. Els sentiments enganyen. Quan es
trobin tots alhora no sabran qué dir-se.

-Oh, doncs resulta que hi estan molt iliusio-
nats. Ja fa temps que hi treballen.

* rA,quest text cle Pere Calders acompanyava el progra-
ma de má en el rnuntatge de Dagoli Dagom.
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-Com? Preparant un ápat de germanor? Una
anada a Montserrat?

-No; es reuniran dalt d'un escenari i sembla
que fins i tot ballaran plegats.

Em va desconcertar, no m'ho esperava gens.
Va venir-me aquella sensació tan coneguda, dels
pares que comproven que els fills se'ls escapen de
les mans, i se'm va ocórrer una pregunta deses-
perada:

-¿Que 
no se sentien prou units dins les pági-

nes d'un llibre, amorosament premuts per l'enqua-
dernació?

-El meu cosí diu que s'hi trobaven enxubats i
que ells també tenen el dret d'esbargir-se.

-Peró qué sgben ells de taules i de proscenis?

-S'han assessorat degudament, els porta un
grup professional molt responsable...

-I al so de quina música ballaran?

-Música d'en Sisa.
Confesso que jo havia fet la meva darrera pre-

gunta amb una espurna de sarcasme, peró Ia res-
posta del cosí de Galsworthy em va impressionar.
Tot algant-me de la butaca, vaig fer un parell de
voltes, per I'habitació, amb les mans agafades al
darrera. Es un gest habitual en mi quan tinc sor-
preses grosses.

-I tot aixó (dit sigui sense propósit de rebai
xar-vos) ¿per qué no m'ho ha vingut a dir el ma-
teix Galsworthy?

-Está enfeinadÍssim. Assaja una colla d'hores
cada dia, des de fa setmanes. Ja m'ha demanat que
l'excusi.

.,No canviará mai, aquest home!>, vaig murmu-
rar, amb la indulgéncia que solem dedicar a les
p€rsones que ens són grates.

-Bé: grácies per la novetat. Digueu a Galswor-
thy que m'apunto l'encárrec i saludeu-lo de part
meva.
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-En realitat, l'encárrec encara no us l,he donat.
Va _butxaquej,ar i es va treure un telegrama.

-Van escriure als personatges mexicans, con-
vidant-los a prendre part en h répresentació, i han
respost amb aquest telegrama.
, ^Me'l va allargar. Traduit de primera intenció,
deia: 

-"Impossible desplaEar-nos stop records se-
nyor Calders stop desitgem sort tots.>

Era d'agrair, i vaig dir-ho al meu visitant:
- -_E.s un desig estimable. La sort sempre aju_
da... Ara: si m'ho haguessin consultat a mi, óls
hauria estalviat el trámit, perqué jo ja sabia, sé,
que els personatges mexicans no vindiien...

-El meu cosí és de la mateixa opinió. peró
entr€ tots van acordar que no costa res de que_
dar bé.

-Sí, aixd sí.
Hi havia poca conversa i el visitant va anar-

se'n, tot dient-me que ens veuríem el d,ia de l,es-
trena. Era un home més aviat tímid i, al peu de
la porta, es va posar a tractar-me de vosté. Amb
ganes, d'afalagar-me, sense aconseguir-ho del tot,
em digué:

, -I ja ho sap: .disposi i a manar. Si algun dia
té un buit en una de les seves históries, 

-compti
amb mi. No em faria res de sortir-hi.

I


